Årg. 63 Nr 2
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Efter vinter kommer vår...

Stilla veckan och påsk
i Lomma kyrka

Nu känns det att våren är på väg, luften är
varmare att andas, vindarna som sveper fram
är ljummare än nordanvinden. Nu känns
det att våren är på väg, naturen vaknar, blir
piggare, sträcker sig mot ljuset, mot solen,
mot hopp och framtid.
Småfåglarna fryser
Vi behöver ljuset, vi behöver hoppet efter den
långa vintern. Den här tiden på året tänker
jag på Kaj Munk, den danske prästen som
mördades för sitt motstånd mot nazisternas
ockupation av Danmark. Jag tänker särskilt
på hans ﬁnurliga predikningar, de bilder och
metaforer, som han använde, som säger något
mer än vad orden till vardags betyder. Några
dagar innan han mördades började han sin
predikan i Vedersø kyrka med orden:
”Det är kallt i år, småfåglarna fryser.
Människor blir lyckliga när vårens
fåglar kommer tillbaka, det är ett slags
fosterlandskärlek som manifesteras. Fåglarna
dansar över de stelfrusna ängarna... I år dröjde
kylan kvar. Vi hittar fåglarna döda i dikena.
Visst är de vackra att se på, men av sången
blir det inget.”
En beskrivning av den kalla krigsvintern eller
något helt annat? Också i år har det varit kallt
på många sätt i vårt samhälle, småfåglarna
fryser och har det svårt medan de större
djuren klarar sig ganska bra även om den
gemensamma kakan blir mindre. I tider av
frost är det livsviktigt att hålla samman för att
hålla värmen. I tider av kyla är det livsviktigt
att våga se att vi är många som kan, som vill,
som duger, som behöver älskas liksom vi
behöver bli älskade, värmda och styrkta av
vårens och solens kommande värme.
Småfåglarna sjunger igen
För ett år sedan hade jag förmånen att få gå i
vårsolen på dammiga gator i Damaskus när
någon i sällskapet sa: ”Det känns att det är vår
i luften, småfåglarna sjunger igen och stadens
parker lövas”. Vi hade precis passerat parken
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Palmsöndagen
5 april
11 Ekumeniskgudstjänst
Vandring från Strandkyrkan kl 10
och var på väg ut till stadsporten när jag såg
skylten: ”Johannes från Damaskus”.
Det var alltså här vid skiftet mellan sexhundra
och sjuhundratalen som han skrev sin dikt
den store teologen, ”Kom med glädje och
med sång”, den som vi sjunger med hopp och
framtidstro under påsktiden.
Året vänder nu mot ljus,
borta allt det bittra.
Jorden dukar opp till fest,
allting glänser, glittrar.
Rymden fylls av fågelsång.
Stadens parker lövas. Varför skall
då min själ bedrövas?
(svps 470 v 3)
Varför ska jag bedrövas när vi kan ge
varandra värme?
Varför ska jag bedrövas när Jesus, som
kycklingen spräcker ägget, se han var död
men han lever!
Påsken liksom våren handlar om att spränga
gränser, om att gå
genom död till liv,
genom vinterns kyla,
där småfåglarna fryser,
till liv, där småfåglarna
sjunger av glädje för
att ljuset återkommer
f ör at t K R IST US
ÄR UPPSTÅNDEN
FRÅN DE DÖDA!
Glad påsk!
Jan-Olof Aggedal
kyrkoherde

6 april
19 VIA DOLOROSA
Johan-Magnus Sjöberg, musik
Jan-Olof Aggedal, text
Per-Olov Finnström, bild
framförs av
Jörgen Tånnander, tvärﬂöjt
Johan-Magnus Sjöberg, klangregi
Jan-Olof Aggedal, recitation
7 april
19 Passionsgudstjänst
Jonas Gehlin
8 april
12 Petri tankar inför påsken
Kristina Lindström, text och bild
Skärtorsdagen
19 Mässa med altarets avklädande
Jan-Olof Aggedal
Långfredagen
18 Långfredagsgudstjänst Stabat Mater
Giovanni Battista di Pergolesi
framförs i gudstjänsten av Ceciliae
Damkör, Stråkkvintett ur Malmö
Symfoniorkester
Bengt Wittje, dirigent

Påskdagen
10 Påskmässa
Församlingens präster och körer
Kyrkkaffe
Annandag påsk
10 Emmausmässa
Jonas Gehlin
19 april
10 Kontraktshögmässa
Missa Ordinarium
Församlingens präster och körer
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Gör en insats för hela världen

vattentankar och latriner, renar vatten och
utbildar människor så att de själva kan
säkra sin vattenförsörjning.

Vill du göra en insats i Svenska kyrkans
internationella arbete?

Enkla åtgärder som räddar liv

Det kallas HELA VÄRLDEN, det som
tidigare hette Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. Det handlar om att
hela världen, hela människor och hela
sammanhang.
Vi fokuserar våra insatser på långsiktigt
hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det handlar om att ge människor
resurser att själva förbättra sin situation.
Hellre ett mikrolån för att köpa en egen
get, än ett matpaket. Hellre ett nätverk där
byns familjer tar hand om föräldralösa
barn, än ett barnhem. Hellre förebygga
spridningen av hiv genom attitydförändring, än att starta nya sjukhus. Vi arbetar
också med demokratifrågor och påverkansarbete för en varaktig fred.
Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete, har två sidor. Den första där
vi själva fördjupar vår kunskap om den
värld vi lever i, om hur både inre och yttre
faktorer påverkar den värld vi är satta att
ge vidare till kommande generationer.
Detta kan handla om långsiktig hållbar
utveckling, om mänskliga rättigheter, om
fred och försoning. Den andra sidan där
detta hjälper oss att hela världen, att dela
med varandra.
Den internationella gruppen i Lomma församling är en del av hela världen med uppgiften att ge sitt bidrag till att hela världen.
Är detta något som du brinner för? Skulle
du också vilja vara med?
Information om Den internationella gruppen i Lomma församling kan du få av Kirsti Haaland tel 040 – 41 43 26 eller e-post:
kirsti.haaland@gmail.com.
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Svenska kyrkans fastekampanj har i år
temat Klimat och vatten, grunden för allt
liv. Genom dina gåvor och förböner är du

med och stödjer Svenska kyrkans internationella arbete – Hela världen, för att hela
världen.
Svenska kyrkans årliga fastekampanj
avslutas på palmsöndagen 5 april.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete.

Rent vatten ger liv
– Jag tackar Gud för att vi inte har några
problem med vatten längre, säger Marluce. Om jag jämför situationen nu med
hur det var för några år sedan är det 100
procent bättre nu.
Marluce Eduarda Monteiro bor i ett av de
mest svårtillgängliga områdena i nordöstra Brasilien. Hon är 30 år och har en son
och två döttrar. Hon arbetar i familjejordbruket tillsammans med man, bror, syskon
och föräldrar. Innan de ﬁck vattentanken
hämtade de dricksvattnet från dammarna.
Vattnet var förorenat och någon i familjen
hade alltid diarré.
– En orsak till att det var svårt då, berättar Marluce, var inte bara bristen på vatten
utan också bristen på kunskap. Nu har min
bror Ivan lärt sig mycket – kunskaper som
förts vidare till hela familjen.
Var femtonde sekund dör ett barn
Var femtonde sekund dör ett barn av bristen på rent vatten. De snabba klimatförändringarna har förvärrat denna brist.
Svenska kyrkan stödjer projekt i Brasilien
och i många andra länder som bygger
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Grillkväll
Tisdag 12 maj kl 18
Välkomna till grillkväll
i församlingshemmets trädgård.
Skolgatan 4

Sommaravslutning
för Kyrkans Minsta
Fredagen den 29 maj 10:00 – c:a 12:00
Vi börjar klockan 10 i Lomma kyrka
därefter blir det pannkakor och glass, utomhus vid Byskolan.
Ta gärna med något att sitta på!

Varmt välkomna!

Barnkören Sångfåglarna medverkar
Ta med det du vill grilla
(något att äta inomhus vid dåligt väder)
Vi bjuder på kaffe och kaka.

Sopplunch

Anmälan och frågor till Lena Palmér
Tel. 040-41 67 15 hem 040-41 35 22

Följande dagar serveras sopplunch i Byskolan
26 mars
16 april
7 maj
Lunchen inled med middagsbön i Lomma kyrka 12:00

Församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/lomma

Vår kristna tro
Välkommen att vara med i studiecirkel.
Vi samlas i församlingshemmet, Skolgatan 4 tisdagen den 7 april 18:30.
Samtalsledare: Jan Rask 040-413329
Lomma församling i samarbete med SENSUS

LOMMA FÖRSAMLINGSKÅR
Torsdag 23 april
”Kom min lilla nu vilja raskt till skolan gå”
Vi berättar skolminnen för varandra
Lördag 15 augusti
Bussutfärd
Information: Jan Rask 040 – 41 33 29
Lokal: Församlingshemmet, Skolgatan 4
Använd gärna kyrktaxi 040 – 41 41 41 Arr: Lomma församling och SENSUS
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Stickcafé
Torsdag 2 april 18-21
Välkommen med eller utan
handarbete för att utbyta idéer och inspiration.
Ingen föranmälan
Information genom Lena Palmér 040-41 67 15

Söndagsklubben, för barn i alla åldrar

Konserter och Musikgudstjänster i Lomma kyrka
Söndagen 29 mars 18
Spelmanskvartetten ”Folia”
Måndag 6 april 19
VIA DOLOROSA
Johan-Magnus Sjöberg, musik; Jan-Olof Aggedal, text
& Per-Olov Finnström, bild
framförs av
Jörgen Tånnander, tvärﬂöjt
Johan-Magnus Sjöberg, klangregi
Jan-Olof Aggedal, recitation
Långfredag 10 april 18
Stabat Mater – Giovanni Battista di Pergolesi framförs i gudstjänsten av
Ceciliae Damkör, Stråkkvintett ur Malmö Symfoniorkester
Bengt Wittje, dirigent
Lördagen 25 april kl 18
Lunds Ungdomsorkester
Carin Hallberg & Jan Svensson, dirigenter
Söndagen 17 maj kl 18
Manskören ”Gyllins Drängar”
Bengt Wittje, dirigent
Söndagen 7 juni kl 18
Konsert
John Ehde, cello
Bengt Wittje, orgel

Söndagsklubben är barnens egen samling som äger rum varje gång vi ﬁrar
högmässa i Lomma kyrka. Alla barn i alla åldrar är välkomna!
Innan predikan går barn tillsammans med ledarna till Byskolan.
Efter samlingen samlas alla i kyrkan.
Även föräldrar är förstås välkomna att vara med sina barn!
Kontaktpersoner:
Elisabeth Erlansson (040 – 41 17 64; 0768 – 43 00 49)
Kirsti Haaland (040 – 41 43 26; 0707 – 23 60 91)
Sara Gehlin (046 – 211 13 14; 0703 – 56 95 33)
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Söndagen 14 juni kl 18
Körkonsert
Mariakören, Ungdomskören & Kyrkokören
Bengt Wittje, dirigent
Söndagen 28 juni kl 18
”ADIEU”- ett musikaliskt avsked till den ”gamla” orgeln
Bengt Wittje, exekutör
Arr. Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge
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Påsklunch

Semesterdagar i Åsljunga 9-13 juni
Under några dagar inbjuds Du tillsammans med andra till innehållsrika
och omväxlande semesterdagar på EFS-gården i Åsljunga, 9-13 juni.
Detta är tionde året i rad vi anordnar semesterdagar.
Du som längtar efter miljöombyte och semester tillsammans
med andra är välkommen att vara med.
•
•
•
•
•
•

Dagarna erbjuder:
Samvaro och samtal
Vila
Sång och musik
Promenader
Andakter
Aktiviteter för kropp och själ

Vi bor i trivsamma och fräscha rum och går till dukade bord för att äta.
Mer information får Du av Ingrid Sivberg, 040 – 41 34 20
Välkommen att vara med!

Kyrkfärd
Torsdagen den 14 maj blir det Kyrkfärd till Västra Skrävlinge kyrka i Rosengård.
Buss hämtar vid församlingshemmet 12.15 och Havsblick 12.20.
I Västra Skrävlinge kyrka ﬁrar vi ”Skrävlinge-mässan”.
Därefter får vi kaffe och lyssna om religionsmöten och församlingens
spännande arbete i ett mångkulturellt samhälle.
Onsdag 8 april
12:00 ”Petri påsk” – bild och meditation
Kristina Lindström, musik Maria Jönsson
12:30 Påsklunch med silltalrik, varmrätt, kaffe och kaka.
Lokal: Byskolan
Pris: 50 kr
Anmälan senast 2 april till
församlingsexpeditionen 040 – 41 61 20
eller till carina.wenliden@svenskakyrkan.se.
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Kostnad: 45:Anmälan senast 8 maj till Ingrid Sivberg, 040 – 41 34 20

PETRUSAKADEMIN
Församlingshemmet Skolgatan 4 kl. 19-21
Förfriskningar serveras
14 april Jesus i konsten - att avbilda Guds son
Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi vid CTR, Lunds universitet
Petrusakademin leds av Teol. dr. Jan-Olof Aggedal
Alla välkomna ingen föranmälan!
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Kyrkoval
20 september

2009
Bra att veta inför kyrkovalet
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang.
Alla är välkoman att vara med, ta initiativ och dela ansvar.
I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och
personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

När är kyrkovalet?
Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val var fjärde
år, den tredje söndagen i september.
För att få rösta ska man vara medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige den
21 augusti (då röstlängden fastställs) samt senast på valdagen fylla 16 år.
I kyrkovalet väljs de personer som ska få förtroende att styra kyrkan de kommande
fyra åren. Den som är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Lomma församling
har möjlighet att rösta i valet av kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
Vilka nomineringsgrupper (motsvarar partier i samhällets val) som ställer upp i Lomma
församling kommer bl. a. att presenteras i höstens församlingsblad och i massmedia.

Mer information
Ungefär den 2 september 2009 får de röstberättigade sina röstkort. Där ﬁnns uppgifter
om vilka val man har rätt att röste i och till vilken lokal man ska gå. Information om
röstlokal, öppettider och material för brevröstning kommer att ﬁnnas på församlingsexpeditionen.
Vill du veta mer ﬁnns ytterligare information på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag den 5 april
Palmsöndagen
Vägen till korset

11:00

Ekumeniskgudstjänst
Fastevandring 10:00 från Strandkyrkan

Måndag den 6 april

19:00

Via Dolorosa

Tisdag den 7 april

13:30
19:00

Havsblick
Passionsgudstjänst

Onsdag den 8 april

12:00

Petri Påsk, passionsgudstjänst
med påsklunch i Byskolan

Skärtorsdag den 9 april
Det nya förbundet

19:00

Skärtorsdagsmässa med
altarets avklädande

Långfredag den 10 april
Korset

18:00

Långfredagsgudstjänst
Stabat Mater
Ceciliae damkör

Påskdagen den 12 april
Kristus är uppstånden

10:00

Påskhögmässa, församlingens
präster, musiker och körer.
Påskkaffe

Annandag påsk den 13 april
Möte med den uppståndne

10:00

Emmausmässa

Tisdag den 14 april

13:30

Havsblick

Torsdag den 16 april

12:00

Middagsbön, Sopplunch

Lördag den 18 april

11:00

Konﬁrmation

Söndag den 19 april
2 i påsktiden
Påskens vittnen

10:00

Missa Ordinarium
Kontraktshögmässa
Församlingens präster, musiker
och körer

Tisdag den 21 april

13:30

Havsblick

Lördag den 25 april

13:00
18:00

Konﬁrmation
Konsert, Lunds Ungdomsorkester
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag den 26 april
3 i påsktiden
Den gode herden

10:00

Högmässa

Söndag den 24 maj
Söndag före pingst
Hjälparen kommer

10:00

Högmässa

Tisdag den 28 april

13:30

Havsblick

Tisdag den 26 maj

13:30

Havsblick

Lördag den 2 maj

11:00

Konﬁrmation

Torsdag den 28 maj

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag den 4 maj
4 i påsktiden
Vägen till livet

10:00

Högmässa

Fredag den 29 maj

10:00

Minstas avslutning

Pingstdagen 31 maj
Den heliga Anden

10:00

Jazzmässa

Tisdag den 5 maj

13:30

Havsblick

Torsdag den 7 maj

12:00

Middagsbön, sopplunch

Lördag den 13 maj

13:00

Konﬁrmation

Söndag den 10 maj
5 i påsktiden
Att växa i tro

10:00

Gudstjänst med små och stora
Sångfåglarna

Tisdag den 12 maj

13:30

Havsblick

18:00

Grillkväll med sång av
Sångfåglarna

Lördag den 16 maj

11:00

Konﬁrmation

Söndag den 17 maj
Bönsöndagen
Bönen

10:00

Högmässa
Ungdomskören

Tisdag den 19 maj
Kristi himmelsfärdsdag
Herre över allting
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Ur almanackan

18:00

Orgelkonsert

13:30
10:00

Havsblick
Söndagsgudstjänst

Reservation för ändringar.
Se därför lördagar i Skånska Dagbladet eller Sydsvenskan.
Lomma kyrka återﬁnns i predikoturerna under rubriken ”Bara kontrakt”.
Använd gärna kyrktaxi till gudstjänster och sammankomster.
Ring och beställ minst 45 minuter innan på telefon 040 – 41 41 41.

Dop
Funderar du på att döpa ditt barn?
Som förälder har du säkert många tankar och frågor kring dopet. Det kan t.ex. handla
om hur dopet går till eller vad det innebär att bli döpt. I Lomma kyrka ﬁras i regel
dopgudstjänst varje söndag kl. 11:30, då i regel två barn blir döpta. Några gånger per
år sker dop i församlingens huvudgudstjänst kl 10:00. Har du frågor om dopet eller
vill boka tid för dop är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20.

Vigsel
Funderar ni på att gifta er?
De ﬂesta vigslar sker på lördagar, så också i Lomma kyrka. I god tid innan vigseln
träffar brudparet vigselprästen för att samtala om vigselns innehåll, olika önskemål,
traditioner osv. Brudparet har också möjlighet att samtala med kyrkomusikern om
musiken vid vigseln. Har du frågor om vigsel eller vill boka tid för vigsel är du
välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20.
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SVENSKA KYRKAN I LOMMA
Skolgatan 4, 234 31 Lomma
Telefon växel: 040 - 41 61 20, Fax: 040 - 41 63 10
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
Expeditionen är öppen helgfri måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10:00 - 12:00
Kyrkoherde:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Jan-Olof Aggedal
040-41 63 95
0702-63 66 08
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se

Präst:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Karin Riberth Persson
040-41 45 10
0704-41 66 07
karin.riberth-persson@svenskakyrkan.se

Präst:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Jonas Gehlin
040-41 67 14
0702-95 66 05
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se

Diakon:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Ingrid Sivberg
040-41 34 20
0704-41 66 08
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se

Musikdirektör:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Bengt Wittje
040-41 67 53
0704-41 66 06
bengt.wittje@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker: Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se
Barnledare:
Arbete:

Lena Palmér
040-41 67 15

Kyrkokamrer:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Kerstin Johansson
040-41 68 30
0704-41 66 09
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent: Mona Dahlskog
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd: Carina Wenliden
Mobiltelefon:
070-99 31 477
E-post:
carina.wenliden@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsförman: Fred Windisch
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
Kyrkväktare:

Eva Persson

Mobiltelefon:

0704-41 66 05

Kyrkorådets ordf: Sven Paulsson
Kontor:

040-41 44 50 eller Mobiltelefon: 0730-20 42 81

Kyrkofullmäktiges ordf: Kirsti Haaland
Bostad:

040 – 41 43 26 eller Mobiltelefon: 0707 – 23 60 91

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

