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H

östen kommer snart,
det går med väldig fart

I skrivande stund är värmen påtaglig
utanför, tro det eller ej kalenderbladen
säger att det nu snart är höst.
För mig är hösten en färgsprakande färgpalett där nyanserna, allt från mörkaste
rött till gult ja rent av gyllengult, finns
med. Men också en höstserenad av massiva
tonklanger från alla tusentals fåglar som
drar över hustaken mot södern för att
vila i värmen. Ja, hela skapelsen vänder
blad, fruktträden dignar av frukt, skogen
fylls av bär och svamp liksom våra
trädgårdsland som frodas.
Då vaknar ekorren inom oss, vi samlar
och plockar, fyller burkar och frysar, för
att kunna ha och njuta under hösten och
vintern. Vi känner oss bra till sinnes när
vi tagit tillvara naturens gåvor. För om vi
tänker som ekorren, så tror vi på framtiden.

T. Ledin

När nu hösten gör sig påmind är det dags
att ta fram kalendern för att se om några
av alla de aktiviteter som startar i församlingen kanske ryms i just dina almanacksblad. I höstens församlingsblad i din hand
så ser du att det startar många nya verksamheter av olika slag men även en hel del
gamla kända aktiviteter finns kvar. Det
bjuds också på musikaliska händelser av
olika slag på höstens palett.
Det är bara att välja bland alla godbitar precis som ekorren gör, och samla
för framtiden.
”Ja, det finns ett hopp för din framtid, säger
Herren” Jeremia 31:17.
Kerstin Andersson
Informatör.

Även om skapelsen ur klimathänseende
just nu inte mår bra. Måste vi alla hjälpas
åt att hitta lösningar på de problem som
finns. Vi måste våga ta ställning, våga
fatta svåra och kanske smärtfyllda beslut.
Vi måste vårda och ta hand om den skapelse vi fått av Gud att förvalta på ett bra
och riktigt sätt. Alla kan vi göra något
som kan påverka i rätt riktning, litet som
stort, om vi bara tänker efter.
För Luther lär ha sagt ”Att även om världen
går under i morgon skulle jag plantera ett
äppleträd idag”. Vilken optimism, låt oss
ha samma optimism för framtiden!
För det kommer en dag då det är skönt
och gott att kunna plocka fram en burk
eller påse med sommarkänslor, när hösten
inte bara i kalendern, utan även i vardagen, gör sitt intåg.

2

Foto framsida: Creative4you

3

G

udstjänster

Sinnesromässorna hösten 2019
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 höstens sinnesromässor:
4 september Sedd & bekräftad
OBS! denna kväll inget kaffe utan mässan börjar kl. 18.00,
kl. 19.00 föreläsning i församlingshemmet se sidan 11.
2 oktober Bönen
6 november Hoppet
4 december Stjärnan

Musikandakterna i Barsebäck
Söndag 29 september 18.00.
Söndag 27 oktober 18.00. ”Music in the candlelight”
En spännande kväll med avslappnande,
lugnande och meditationsmusik i stearinljuset. Kom och njut av musiken som
kommer från en mbira, klarinett, flöjt
och ukulele,
Mhazi marimba medverkar.
Söndag 24 november 18.00
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S

mått och gott

Sillamarknaden 1 september
Församlingen är även i år på ”Lions sillmarknad ” på Barsebäcks hamn.
Dagen börjar med friluftsgudstjänst kl. 10.00 som vi avslutar med att bjuda alla
gudstjänstfirare på Lions våfflor och kaffe. Under dagen informerar vi om höstens
verksamheter, vi har pyssel för barnen och vi hoppas att det skall bli en trevlig dag
på hamnen.

Församlingsutfärd
Torsdagen den 26 september fyller vi bussarna igen för en färd uti det blå. Vi börjar
med soppa i Löddeköpinge församlingshem kl. 11.30 och beräknar att vara hemma
igen ca kl. 18.00. Efter lunchen styr bussen mot Johannamuseet där vi tittar på årets
utställning. ”För sådär en 50-60 år sedan” en utställning om en tidsperiod, från mitten
av 1950-talet till mitten av 1970-talet. Det handlar om teknikutveckling, televisionens
intåg, rymdresor, stora världshändelser, möbler, kläder, musik, m.m.
Sedan avslutar vi på Eriks-gården med bär och glass. Vi vänder oss i första hand till
er som är medlemmar i Svenska kyrkan. Men i mån av plats är även icke medlemmar
välkomna till en summa av 200:- per person.
Anmälan gör ni till expeditionen senast den 19 september tfn: 046 708040 eller via
vår hemsida www.svenskakkyrkan.se/loddebygden/forsamlingsutfard
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H

änder i höst
Alla kan sticka café
Kanske vill du ge bort en egenstickad halsduk till någon du tycker
om i julklapp, eller så är du bara nyfiken på att lära dig sticka!
Under två söndagar i höst, efter söndagens gudstjänst,
öppnar vi upp för Alla kan sticka café.
Välkomna till Löddeköpinge församlingshem
söndagen den 22 september och söndagen den 8 december från
kl. 12.00 – ca 14.00. Vi lär oss sticka samt fikar och umgås.
Församlingens stickcafé, som är ett öppet café,
träffas tisdagsförmiddagar mellan kl. 10.00- 12.00.

Stickcafé
Varje tisdag kl. 10.00 -12.00 med start den 20 augusti
träffas vi i Löddeköpinge församlingshem för att
sticka/virka tillsammans.
Vi pratar medan händerna arbetar till olika projekt. Kanske
rentav lära dig hantera stickor och garn på olika sätt.
Har du några frågor så kontakta diakon Lotten 046 708045

Café Irena
Vi fortsätter med våra caféer på torsdagar under hösten. Vi träffas i Löddeköpinge
församlingshem kl. 13.30 för eftermiddagskaffe och får underhållning eller så
underhåller vi oss själva tillsammans.

Stort Café		

Litet Café

5 september		
19 september
3 oktober 		
24 oktober
7 november		
21 november
3/10 kommer Österlenarna och spelar 40,50-60 tals musik med allsång.

Soppan är serverad!
Under hösten inbjuder vi till soppa en gång i månaden på torsdagar kl. 12.00 i
Löddeköpinge församlingshem. Efteråt finns det möjlighet att kanske lyssna till
någon talare eller stanna på Öppna timmar.
Följande torsdagar blir det soppa: 12 september, 10 oktober och 14 november.
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Välkomna till Öppna timmar
Varannan torsdag under hösten är församlingshemmet i Lödde öppet för alla åldrar,
liten som stor, mellan kl. 13.30 – 16.00 för;
Läxhjälp
Fika
Dagstidningar
Spel
Umgås
Vi träffas helt enkelt – mitt i vardagen, pratar, läser tidningen, fikar och möjlighet
finns att få hjälp med skolläxan.
Öppna timmar är torsdagen den 12 september, 26 september, 10 oktober, 17 oktober,
14 november och 28 november.
De andra torsdagarna under hösten är det Café Irena.
Välkomna till Öppna timmar i ditt församlingshem!

Filmkvällar
Tisdagskvällar i Löddeköpinge församlingshem kl 18.00
Samtal och fika efter filmvisningen.
24 september ”Kungens val ”
Norge 2016
29 oktober
”Som en dans”
Storbritannien 2018
26 november
”Fiendeland”
Frankrike, Tyskland, Storbritannien 2005
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Hälsningar från Barnteamet!
Hoppas ni alla haft en underbar sommar.
I vecka 36 drar höstens alla barn- och familjeverksamheter igång

Kyrkis - öppen grupp för dig som är hemma med små barn.
Babyrytmik – vi sjunger och tränar muskler, motorik och reflexer hos barnen.
Miniorer – roliga aktiviteter för dig i årskurs 1-3.
Onsdagsklubb – för dig i årskurs 4-7 som vill spela teater, måla och baka.
Rugare marimba – för dig som är 8-12 år och vill spela ett spännande instrument.
Barnkör – för dig som är 10-12 år och gillar att sjunga.
Orgelundervisning – för dig som spelar piano och vill testa orgel.
NYHET för i år är att Onsdagsklubben även finns
i Barsebäck !
Läs gärna mer om verksamheterna på vår hemsida där
ni också kan anmäla er.
Välkommen till oss och vårt glada gäng!
Louise, Sofia, Tipei, André, Elin, Torleif & Marie

KU- Svenska kyrkans unga i Löddeköpinge

Träffas tisdagar kl. 18.00-ca 20.00 i Lödde församlingshem.

Unga ledare
Har du frågor kring dessa grupper så kontaktar du Andre Nybérg församlingspedagog
eller Lena Schartell, se kontaktuppgifter på sid 19.
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V

älkommen till en dag
i stillhet

Lördagen den 12 oktober 2019 i Löddeköpinge församlingshem kl. 09.00-17.00
Temat för höstens stilla dag är Buren & Älskad
Under dagen får vi dra oss undan från vardagens intryck och bestyr för att vila i
tystnad tillsammans. En dag för att bara vara! Vi samlas till andakter och måltider
och under dagens timmar finns möjligheten att meditera, läsa en go bok, måla och
vila. En dag att samla kraft.
Vi börjar dagen med frukost kl. 09.00 och avrundar vid kl. 17.00. För att Din dag ska
bli behaglig ta gärna med Dig en varm tröja eller kofta och ett par sköna inneskor.
För läsning kan Du ta med egen bok eller låna av de böcker som vi har i församlingshemmet. Material för att måla och skriva finns.
Anmälan görs via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/loddebygden
mellan 1 september och 3 oktober.

Varmt välkommen till en dag i stillhet!
Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande
genom mig. Ur Sv. Psalm 96

M

åla och meditera
med bibelns berättelser

Välkommen till höstens fyra onsdagskvällar med bibelmeditation.
I stillhet och meditation får vi möjlighet att fördjupa oss och uttrycka
oss, att måla och meditera med bibelns berättelser helt enkelt.
Vi träffas onsdagar; den 11 september, 25 september, 9 oktober
och 23 oktober, kl. 18.30 – ca. 20.00
i Löddeköpinge församlingshem.
Frågor och funderingar? Kontakta Elin Westerholm 0733 755800
eller via mejl elin.westerholm@svenskakyrkan.se
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Leva vidare grupp
Ni som har mist någon närstående hälsas välkommen till samtal om att möta döden
och om sorgen. För er finns det möjlighet att träffa andra i samma situation.
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!
Om du är intresserad så hör av dig till
Elin Westerholm, präst, elin.westerholm@svenskakyrkan.se eller
Lotten Englund, diakon, lotten.englund@svenskakyrkan.se

Allhelgonahelgen och Kyrkogårdsöppet
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 1 november kl. 11.00 -15.30
Lördag 2 november kl. 11.00 -15.30
kl. 16.00 avslutar vi med Musik i allhelgona tid i Löddeköpinge kyrka. Medverkar
gör Mikaela Darfelt, Torleif Forslund samt instrumentalister. Det blir en hyllning till
Monica Zetterund med mera.
Söndag 3 november kl. 16.00 Ljus & minnesgudstjänster
i Barsebäcks kyrka och Högs kyrka
kl. 18.00 Ljus & minnesgudstjänst i Löddeköpinge kyrka
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Tema: Äldre personers psykiska hälsa

september - diakonins månad
onsdagen den 4 september kl. 19.00
”Det känns att leva”
- Psykisk hälsa ur olika synvinklar.
Vad påverkar oss i vår samtid och vad kan jag själv göra
för att förstå och hantera mitt mående?
Föreläsning av psykologerna Susanne Nordström, Olivia Thomasdotter
Löddebygdens församlingshem,
Pålsavägen 2, Löddeköpinge
tisdagen den 10 september kl. 14-16
Vad kan du göra för att känna dig trygg i din vardag?
Möt Tony ”brandman” Persson som ger oss
tips och råd om hur vi kan vara förberedda när
olyckan är framme.
Kävlinge församlingshem,
Birgittasalen vån 2, Kävlinge
torsdagen den 19 september kl. 14-16
Självförsvar för äldre
Landskrona församlingshem,
Artillerigatan 2, Landskrona
tisdagen den 24 september kl. 17.00
Hund i vården
Lena-Maria Lundberg, verksamhetsansvarig
för Vårdhundskolan och vårdhunden
Loppan berättar och visar.
Teckomatorps församlingshem
onsdagen den 25 september kl. 18.30
Andrum - mässa med stillhet och musik
där vi tillsammans med kontraktets diakoner
lyfter fram vad diakoni betyder för oss.
Lackalänga kyrka i Furulund
Välkommen till goda möten och inspiration i
Rönneberg kontrakts olika församlingar och pastorat.
Karin Domrös, Mona Mellert, Marie Branting,
Cheryl French, Anna Rubin och Lotten Englund,
diakoner i Rönnebergs kontrakt.
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E

tt år med vaktmästarna
i Löddebygdens församling.

Det finns många arbetsuppgifter som skall göras av våra kyrkvaktmästare allt från
trädgårdsarbete, skötsel av gravar till dop och begravningar.
Det är ett härligt gäng som arbetar hos oss, Christer Arneson, Sanna Erlandsson,
Pontus Kvarnholt, Johanna Axelsson, Stefan Wikström och Jonathan Modin
(säsongsanställd). Det är ofta man hör deras skratt klinga i husen men även den
alvarliga sidan finns när situationen så kräver.
För uppgifterna för arbetslaget är många och av vitt skilda slag, här är ett bildcollage
på vad som händer i och vid våra kyrkor, kyrkogårdar och församlingshem. Under
hela året finns det saker som skall fixas, kontrolleras, testas och framförallt hållas i
ordning för att vi alla skall kunna gå säkert på våra kyrkogårdar/församlingslokaler.
Även innemiljöerna i våra kyrkorum skall fungera, lampor lysa, värmen fungera och
människor mötas på ett vänligt och bra sätt.
Våra vaktmästare är väl utbildade på många olika sätt och i allt från maskinkännedom till möten med sörjande på kyrkogårdarna. Detta är viktigt för arbetsmiljön för
dem och för er som möter dem dagligen på kyrkogårdarna och församlingshemmen.
Så titta gärna lite på bilderna och fundera över allt som skall göras i bakgrunden under ett år för att våra verksamheter skall kunna fungera.
Bilderna är till stor del tagna av dem själva i olika situationer under året.
Text: Kerstin Andersson, informatör.
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H

ögs sy och samtalsförening

informerar:
Tacksägelsedagen 13 oktober kl. 16.00 i Högs kyrka, extra musik,
bjuder vi på förtäring i anslutning till skördegudstjänsten.
Söndagen 24 november kl. 15.00
Inbjuder vi till Höstkaffe i Löddeköpinge församlingshem, detta ersätter vårt
julkaffe i år.
Konceptet blir ungefär detsamma men vi får lyssna till föredrag om Högsgården.
“Höghusflytt” -Arkeolog P.U. Hörberg berättar om hur en gård i Hög blev
Skånegården på Skansen.
Det blir även lotterier och naturligtvis kaffe
med hembakt till självkostnadspris.
Behållningen går till välgörande ändamål.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

I

nstruments for Tanzania

Vi fortsätter nu vårt arbete för våra vänner i Iringa med några församlingskvällar
med lite olika teman. Kom och var med oss i vårt projekt.
Torsdagen 10 oktober 19.00 - Afrikansk afton med förtäring.
Torsdagen 14 november 19.00 - 50-talskväll till förmån för Iringas barn.
Torsdagen 5 december 18.30 - Barnens julkarameller, sång och musik.
Eventuella frågor kontakta Torleif, torleif.forslund@svenskakyrkan.se
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T

ack!

Jag slutar nu min tjänst som kyrkomusiker efter 36 år i Löddebygdens församling
Det är framför allt i Barsebäcks församling som mitt hjärta varit närmast. Där har
jag fått vara ansvarig för kyrkomusiken i gudstjänster, olika förrättningar, baby café
och konserter. Jag har fått vara körledare för ungdomskörerna Kyrkråttorna och
Cantabile och Barsebäcks kyrkokör. Körer med medlemmar som under alla år betytt
så mycket för mig. Med kyrkokören har vi bl a varit på turné 2 gånger i Barsebäcks
församlings vänförsamling Urvaste i Estland, vi har varit i Helsingfors och London.
Vi har medverkat i projekten ”Toner för miljoner” och i många år i Läkarmissionens
projekt för utsatta barn ”Sånger för livet”. Det blev 8 gånger i Globen med över 3000
körsångare varje gång under Kjell Lönnås ledning och sedan även i Läkarmissionens
kör- och konsert projekt runt om i Skåne. Vi har fått sjunga med och fått träffa
många stora artister, Carola, Peter Jöback, Malena Ernman bara för att nämna några
Jag kommer gå i pension fr o m 1 sep 2019 och vill tacka alla i Löddebygdens församling för alla goda år.
Göran Brenden

Vi avtackar Göran Brenden
den 20 oktober kl. 11.00 i Barsebäck.
Ett stort tack till Göran Brenden som nu efter många års tjänst i församlingen går i
pension den 1 september.
Vi vill passa på att tacka för alla de musikaliska upplevelser som du bjudit på själv
eller tillsammans med dina körer under åren. Du har funnits där på orgelpallen vid
gudstjänster och förrättningar men även tidiga mornar för julottor och sena kvällar för midnattsmässor. Du har lett församlingssången med en fantastisk känsla.
Du har varit en uppskattad körledare för de körer du haft i församlingen. Även när
du har försökt att med fast hand stämma både pipa och stämband, på orglar, körmedlemmar och ungdomar i olika sammanhang. Även vid de tillfällen när du
funnits i barnverksamheterna, har du spridit musiken till de yngre generationerna,
med en glädje som smittat. Så ett stort tack för ett gott samarbete genom åren.
Men nu sätter vi ”fine” för alla dessa år och önskar dig många innehållsrika
pensionsår framöver.
Löddebygdens församling
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K

alendariet

September

16

1 sö
		
		
4 on
		
		
5 to
		
		
		

11 efter trefaldighet
10.00 Friluftsgudstjänst
Barsebäcks hamn, Sillamarknad
18.00 Sinnesromässa, s. 4
Löddeköpinge kyrka
19.00 Diakonins månad, s. 11
8.30 Morgonmässa,
Löddeköpinge kyrka
13.30 Café Irena stort
Löddeköpinge församlingshem

8 sö
		
		
10 ti
		
11 on
12 to
		
		

12 e trefaldighet
11.00 Mässa,
Barsebäcks kyrka
18.00 Musikkväll,
Löddeköpinge kyrka
19.00 Diakonins månad, s. 11
12.00 Sopplunch,
13.30 Öppna timmar
Löddeköpinge församlingshem

15 sö
		
17 ti
		
18 on
19 to
		

13 efter trefaldighet
11.00 Mässa, Högs kyrka
18.00 Kvällsmässa,
Löddeköpinge kyrka
19.00 Diakonins månad, s. 11
13.30 Café Irena litet,
Löddeköpinge församlingshem

22 sö
		
		
		
		
24 ti
		
25 on
26 to
		
		

14 efter trefaldighet
11.00 Mässa,
Löddeköpinge kyrka
12.00 Alla kan sticka café,
Löddeköpinge församlingshem
18.00 Filmkväll,
Löddeköpinge församlingshem
19.00 Diakonins månad, s. 11
12.00 Församlingsutfärd, s. 5
13.30 Öppna timmar,
Löddeköpinge församlingshem

29 sö
		
		
		
		

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

Oktober
2 on
		
		
3 to
		
		
		

18.00 Vapenhuskaffe
18.30 Sinnesromässa,
Löddeköpinge kyrka
8.30 Morgonmässa,
Löddeköpinge kyrka
13.30 Café Irena stort
Löddeköpinge församlingshem

6 sö
		
		
8 ti		
		
10 to
		
		
		
		
		
12 lö
		

16 efter trefaldighet
11.00 Mässa,
Löddeköpinge kyrka
18.00 Musikkväll,
Löddeköpinge kyrka
12.00 Sopplunch,
Löddeköpinge församlingshem		
13.30 Öppna timmar,
Löddeköpinge församlingshem
19.00 Instruments for Tanzania, s. 14
Löddeköpinge församlingshem
9.00- Retreat
Löddeköpinge församlingshem s.

13 sö Tacksägelsedagen
		 11.00 Gudstjänst med små 		
		 och stora, Barsebäcks kyrka
		 skördemarknad
		 16.00 Skördegudstjänst,
		 Högs kyrka, förtäring, s. 14
		 18.00 Ung mässa,
		 Löddeköpinge kyrka
15 ti 18.00 Kvällsmässa,
		 Löddeköpinge kyrka
17 to 13.30 Öppna timmar,
		 Löddeköpinge församlingshem

20 sö
		
		
22 ti
		
24 to
		
		
		
		

18 efter trefaldighet
11.00 Mässa, Barsebäcks kyrka
Avtackning av Göran Brenden
18.00 Kvällsmässa,
Löddeköpinge kyrka
13.30 Café Irena, litet
Löddeköpinge församlingshem
18.00 FN gudstjänst med
Lödde scoutkår,
Löddeköpinge kyrka

27 sö
		
		
		
		
		
29 ti
		

18 efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst,
Löddeköpinge kyrka
Jubilarernas dag
18.00 Musikandakt, ”Music in the
Candlelight” Barsebäcks kyrka, s.4
18.00 Filmkväll,
Löddeköpinge församlingshem

November

		 Allhelgonahelgen
1 fr		 11.00-15.30 Kyrkogårdsöppet
2 lö
11.00-15.30 Kyrkogårdsöppet
		 16.00 Allhelgonamusik
		 Löddeköpinge kyrka, s.10
3 sö
16.00 Minnesgudstjänst
		 Högs kyrka
		 16.00 Minnesgudstjänst,
		 Barsebäcks kyrka
		 18.00 Minnesgudstjänst,
		 Löddeköpinge kyrka
6 on 18.00 Vapenhuskaffe
		 18.30 Sinnesromässa,
		 Löddeköpinge kyrka
7 to
8.30 Morgonmässa,
		 Löddeköpinge kyrka
		 13.30 Café Irena stort
		 Löddeköpinge församlingshem
10 sö
		
		
12 ti
		

14 to
		
		
		
		
		

12.00 Sopplunch
Löddeköpinge församlingshem
13.30 Öppna timmar,
Löddeköpinge församlingshem
19.00 Instruments for Tanzania, s. 14
Löddeköpinge församlingshem

17 sö
		
		
		
		
19 ti
		
21 to
		

Söndag före domssöndag
11.00 Gudstjänst med små och
stora, Löddeköpinge kyrka
18.00 Taizémässa,
Barsebäcks kyrka
18.00 Kvällsmässa
Löddeköpinge kyrka
Café Irena, litet,
Löddeköpinge församlingshem

24 sö
		
		
		
		
		
26 ti
		
28 to
		

Domssöndag
11.00 Mässa, Högs kyrka
15.00 Höstkaffe, s.14
Löddeköpinge församlingshem
18.00 Musikandakt,
Barsebäcks kyrka
18.00 Filmkväll
Löddeköpinge församlingshem
Öppna timmar,
Löddeköpinge församlingshem

December
1 sö
		
		
		
		
		
		

1 i advent
9.30 Adventsgudstjänst,
Högs kyrka
11.00 Adventsgudstjänst,
Barsebäcks kyrka
16.00 Adventsmusik,
Löddeköpinge kyrka

21 efter trefaldighet
11.00 Mässa,
Löddeköpinge kyrka
18.00 Musikkväll,
Löddeköpinge kyrka
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R

ökförbud

1 juli i år inträdde en lag om rökförbud i landet, detta gäller även hos oss.
Så från och med 1/7 får man inte röka kring våra församlingshem och
utanför kyrkportarna.
Det är våra tomtgränser som gäller för förbudet.
Vi hoppas att alla respekterar detta.
Från 1 juli är det endast
Moses brinnande buske som får brinna
här i Löddebygdens församling
Rökförbudet gäller hela
trädgården och parkeringen.

S

om medlem i Svenska kyrkan

bidrar du till:
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•

gudstjänst söndag som vardag

•

internationellt arbete

•

dop, vigsel, begravning

•

svenska kyrkan i utlandet

•

socialt och diakonalt arbete

•

vård av unika kyrkor

•

mötesplatser för alla åldrar

•

och mycket mer....

•

viktiga samtal med konfirmander,
unga vuxna

•

barn och familjearbete

•

gratis musikupplevelser

•

stöd i svåra stunder

K

yrkkontakt

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

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

Jonathan Modin, säsongsarbetare kyrkogården
Ewa Nilsson, lokalvårdare/husmor, ewa.nilsson@svenskakyrkan.se

046- 54 08 738

Isada Persson, lokalvårdare
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.
Ulf Nordström, begravningsombud

046-54 08 740

046-776276 & 070-7417055
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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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Grafisk design

Löddebygdens församling
i samarbete med

