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Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

Julens centrum – ofarlig, men livsfarlig.

Bön på nätet

Vi hör de välkända orden år efter år. Det blir
liksom ingen jul, om vi inte får höra Marias
berättelse från Betlehem. Vi känner igen
vartenda ord. Många kan berättelsen utantill.
Berättelsen om Jesu födelse är som ett fulländat
filmmanus, bilderna växer framför vår inre syn.
Långt bort i fjärran ser vi dem komma. Den
höggravida Maria, tonårsflickan sitter tungt på
den lilla åsnan. Stackars Marias åsna, så tungt
lastad med barnkläder och förnödenheter för
skattskrivningsdagarna. Bredvid henne med
vandringstaven i handen går den äldre Josef. Han
ser bekymrad ut. Att behöva göra denna resa nu,
mitt i vintern, för att kejsaren vill ha kontroll på
skatteunderlaget. Att behöva göra den nu när
hans älskade Maria är så nära födelsens stund.

Visste du att det i år är bönens år? Visste du att
cirka 35 000 människor besökt Svenska kyrkans
bönewebb, www.svenskakyrkan.se/be och med
max 320 tecken formulerat sina böner?

Så sker undret, julens mysterium
”Medan de befann sig där var tiden inne för
henne att föda, och hon födde sin son, den
förstfödde.” En enda mening i berättelsen säger
allt, nu är julen här, lite mörk och kulen, men ack
så kär. En enda mening i berättelsen säger allt,
har allt vi behöver veta om julens mysterium.
Maria föder sin första son. Ett under, inte bara

därför att varje barn är ett under, att varje
barn som blir till är ett under, är ett fantastiskt
mysterium när två av livets minsta beståndsdelar
blir en ny varelse, utan också ett under för att
Marias barn är annorlunda.
Ett litet värnlöst barn – ofarlig, men livsfarlig.
Ett barn som utmanar genom sin blotta existens.
Ett barn som när han växer upp utmanar
oss at t t a ställning till om han är Gud
själv i mänsklig gestalt eller om han är
världshistoriens största bluff.
Julens centrum – ofarlig, men livsfarlig
Hans födelse förändrade världens historia för
alltid. Han gav oss uppdraget att i hans efterföljd
lita på varandra, uppmuntra varandra varje dag
så länge det heter idag. Han gav oss uppdraget
att hjälpa varandra till fred, frihet och rättvisa
överallt där människor lever tillsammans.
Jag tänker på det som prästen i Betlehem
berättade om en dagens Maria: ”Hon födde
sin son i kön till den stora vägspärren utanför
Betlehem, lindade honom, lade honom i famnen
och satte sig ned för att vänta. De hade nämligen
inte tillstånd att ta sig förbi den åtta meter höga
muren. I samma trakt skulle några herdar ha
legat och vaktat sin hjord om natten. Men deras
mark hade annekterats av ockupationsmakten,
herdarna hade tvingats slakta fåren och bli
byggnadsarbetare på en bosättning. Nu väntade
de på andra sidan muren.”
”I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad,
han är Messias, Herren.”
Julens centrum, fredens furste, född för att riva
murar människor emellan i Betlehem och här i
Lomma. De kristna i Betlehem drömmer om att
julens budskap medför att muren snart rivs och
att människor ska kunna leva sida vid sida utan
att förtrycka varandra. Julens centrum – ofarlig,
men livsfarlig.
Från oss alla – till er alla: En riktigt god och
välsignad jul!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

2

Gå du också in och be med andra, formulera
dina böner och ta del av vad andra ber för och
om. När du besöker bönewebben är du inte
ensam, sedan starten i augusti 2009 har mer än
100 000 besökare från 98 länder surfat in.

PETRUSAKADEMIN VÅREN 2011
Församlingshemmet Skolgatan 4 tisdagar 19-21. Förfriskningar serveras
24 januari (OBS! måndag i Lomma kyrka) Hur blir det musik i orgeln?
Anders Johnsson, organist, orgelsakkunnig och lärare vid Musikhögskolan i Malmö
8 februari Kyrkobyggnaden berättar — om att bygga och renovera kyrkor
Kerstin Barup, SAR, professor i bebyggelsevård vid arkitektskolan, LTH, Lunds
universitet
8 mars Jesus - vem är han?
Bo Brander, Teol. Dr. i systematiskteologi, studentpräst i Uppsala
Med Petrusakademin vill Lomma församling bidra till samtal och reflektion. Petrusakademins
uppgift är att inbjuda till föreläsningar och seminarier i spänningsfältet teologi, andlighet och
kultur i historia och nutid. Det kan handla om föreläsningskvällar med mer eller mindre kända
föredragshållare som ger inspiration till samtal. Det kan också handla om seminariedagar i
samtalsform. Petrusakademins ambition är att såväl aktuell forskning som aktuella ämnen ska
vara vägledande vid val av program. Namnet är valt till minne av Jesu lärjunge Petrus, han som
på samma gång var nyfiken, trogen, trosviss och tvivlande. Vi vill liksom Petrus vara nyfikna och
lära oss mer om livets hemligheter.

Petrusakademin leds av teol. dr. Jan-Olof Aggedal.

Luciagudstjänst i Lomma kyrka
Måndag den 13 december 17 och 19
Medverkande: Mariakören och Ungdomskören under ledning av Bengt Wittje
Präst: Karin Riberth
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Har vi satt en kontaktskylt på er gravplats?

Vinter på våra kyrkogårdar
Nu har växtligheten gått till vila för
säsongen. Arbetet på kyrkogårdarna
inriktas på att ge en lugn och
förtröstansfull upplevelse för våra
besökare.
Alla bänkar plockas in och ses
över, de båda vattenspelen töms på
vatten och fylls istället med granris
och vi ser över skyltar, växtlighet
på återlämnade gravplatser och
avenbokshäckarna.
Vi ber er ännu en gång om att ta
kontakt med oss om det finns en
kontaktskylt på er gravplats. Denna
kan vara utsatt för en så enkel sak
som att vi inte har några uppgifter
om gravrättsinnehavare!

Kyrkogårdsförvaltningen har satt ut ett antal
skyltar med kontaktuppgift på gravplatser.
Detta kan bero på två olika saker: vi har inte
någon aktuell gravrättsinnehavare anmäld eller
gravplatsen är ovårdad.
För att en gravplats ska fungera måste det
finnas en gravrättsinnehavare anmäld till
församlingsexpeditionen.
Utan denne saknas en motpart, och då kommer
platsen att tas tillbaka. Om en gravplats blir
ovårdad sätts en kontaktskylt ut.
Därefter annonserar vi aktuella platser på våra
anslagstavlor och i dagspressen. I de fall ingen
gravrättsinnehavare eller intresserad släkting hör

av sig kommer platsen att återtas.
Om ni ser att någon av släktens gravplatser
är skyltad är ni alltid välkomna att kontakta
kyrkogårdsförvaltningen. Tillsammans kan vi
komma fram till en bra lösning.
Att vara gravrättsinnehavare innebär både
rättigheter och skyldigheter;
Beslutanderätt om vem som får vila här och
hur gravplatsen ska se ut är rättigheter, medan
ansvaret för att stenen är monterad på ett säkert
sätt och att skötseln fungerar är skyldigheter.
Ulrika Schlyter, kyrkogårdsföreståndare,
704-41 66 10

Från och med nästa år kommer
vi att byta ut en del blommor i
skötselavtalen. De små påskliljorna
blir kvar medan Allhelgonas vita
krysantemum byts ut mot lila ljung.
Den heter ”Calluna” och är perenn.
Därför kan gravrättsinnehavaren
välja att plantera om den på annan
plats på gravplatsen eller att ta
hem den. (Detta måste göras innan
vi vårstädar, eftersom vi annars
kommer att kasta dem.)
Till jul kommer vi att komplettera
ljungen med komposterbart bundet
pyntegrönt. På det här sättet hoppas
vi att ni ska få större behållning av
skötselavtalets blommor, samtidigt
som kaniner och harar får lite
mindre glädje av dem.
Kyrkogårdsförvaltningen
Ulrika Schlyter, 0704-41 66 10
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JUL I LOMMA KYRKA
SAMLING KRING KRUBBAN
Julafton 11:00

Konserter i Lomma kyrka
5 december 17
Julkonsert med Kulturskolan

Musiker: Emma Jonasson
Präst: Karin Riberth
JULBÖN
Julafton 16:00
”Ett barn är fött”

11 december 18
Julkonsert med Gyllins Drängar
12 december 18
Vi sjunger in julen
Lomma Kyrkokör och musiker

Musiker: Emma Jonasson
Präst: Jan-Olof Aggedal
MUSIKGUDSTJÄNST I JULNATTEN
Julafton 23:30
Michael Björne med sångare och musiker

13 december 17 och 19
Luciagudstjänster med Ungdomskören
23 januari 18
Gospelgudstjänst
under ledning Lasse Axelsson

Präst: Karin Riberth
JULOTTA
Juldagen 7:00
”Var hälsad sköna morgonstund”

13 februari 18
Orgelkonsert med Bengt Wittje
13 mars 18
Orgelkonsert med Bengt Wittje

Kyrkokören under ledning av Bengt Wittje
Präst: Jonas Gehlin
JULENS PSALMER
Annandag jul 18:00
Vi sjunger julens psalmer
Musiker: Emma Jonasson

17 april 18
Johannespassionen av Johann Sebastian Bach
Lomma Kyrkokör, Norra Nöbbelövs Kyrkokör
Solister och orkester
Dirigent - Bengt Wittje
Arrangörer: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge

Präst: Heinz Jackelén
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GOSPEL I LOMMA KYRKA
Söndag 23 januari 18
Församlingens konfirmander och konfirmandledare bildar för en kväll en
gospelkör under ledning av körledaren Lasse Axelsson och pianisten Jonas
Engström från Stockholm Gospel.
Välkommen till Gospelgudstjänst!
Präster: Karin Riberth & Jonas Gehlin

JULSPEL
Söndag 5 december
I samband med julrundan i Lomma ges möjlighet att uppleva ett julspel med
många medverkande.
Klockan 11 framför barnkören Sångfåglarna julspelet i församlingshemmet.
Efteråt serveras julgröt och skinksmörgås. Församlingskåren medverkar.
Missa inte heller församlingens ”Julsing-a-long” som arrangeras i Lomma
under Julrundan.

Stickcafé
Stickcafé
3 februari
3 mars
7 april
5 maj
Torsdagar 18-21 i församlingshemmet,
Skolgatan 4, Lomma
Välkommen med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
Information: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15
eller Margareta Uvemark tfn 0731 – 828 46
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Kyrkans minsta
i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Alla barn 0 – ca 4 år är välkomna i sällskap med mamma eller pappa.
Även blivande föräldrar samt mor/farföräldrar är varmt välkomna. I våra
öppna grupper finns det tid både för barnen och de vuxna. Vi pysslar och
leker och här finns tid att prata och dela de
erfarenheter och känslor som kan uppfylla
en småbarnsförälders vardag. Vi avslutar
med andakt och sångstund.
Måndagar
13–15
Tisdagar		
13–15
Onsdagar
9:30–11:30
Fredagar
9:30–11:30
Torsdagar
9:30–11:30 Babycafé
En dag endast för de allra minsta
0 – ca 1 år
Information: Lena Palmér
tfn 040 – 41 67 15

Baby- och barnrytmik
Är du föräldraledig i vår? Varför inte göra något roligt med ditt barn
samtidigt som du stimulerar barnets språkutveckling och motorik?
Svenska kyrkan i Lomma erbjuder baby- och barnrytmikgrupper på
torsdag- och fredag förmiddagar i församlingshemmet.
Rytmik innebär bland annat att vi gör musik och ramsor med hela kroppen,
sjunger och spelar gamla och nya barnsånger.
För information samt anmälan hör av dig till:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se
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Veckomässa
i församlingshemmet på Skolgatan 4 i Lomma
onsdagar 18:15 under tiden 12 januari –4 maj.

Sopplunch
Följande dagar serveras sopplunch i Byskolan:
27 januari
10 februari
24 februari

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Onsdag 1 december

18:15

Mässa i församlingshemmet

Fredag 3 december

10:00

Minstas avslutning

Söndag 5 december
11:00
Julspel i församlingshemmet,
Andra söndagen i advent		
Barnkören, julgröt, julfest
Guds rike är nära		
17:00
Julkonsert med Kulturskolan
Tisdag 6 december

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 7 december

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 9 december

12:00

Middagsbön, jullunch

Lördag 11 december

18:00

Julkonsert med Gyllins Drängar

Söndag 12 december
Tredje söndagen i advent
Bana väg för Herren

10:00

Högmässa

18:00

Vi sjunger in julen med kyrkokören
och glögg

Måndag 13 december

17:00

Luciagudstjänst

19:00

Luciagudstjänst

Tisdag 14 december

13:30

Havsblick, café

Onsdag 15 december

18:15

Mässa i församlingshemmet

10:00

Högmässa

20 april (påsklunch)

Söndag 19 december
Fjärde söndagen i advent
Herrens moder

5 maj

Tisdag den 21 december

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag den 22 december

8-15

Skolavslutningar

Julafton 24 december

11:00

Samling vid krubban

16:00

Julbön

9 mars Askonsdagsmässa
24 mars
7 april

19 maj
Lunchen inleds med middagsbön i Lomma kyrka 12:00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick
Havsblick (Centrumgatan 4) varje tisdag från 13.
Första och tredje tisdagen i månaden är det andakt och kaffe.
Övriga tisdagar är det café – en enkel kopp kaffe till självkostnadspris.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!
Ansvarig: Ingrid Sivberg tfn 040-41 34 20

12

Ur almanackan

23:30

Julnattsgudstjänst med julmusik

Juldagen 25 december
Jesu födelse

7:00

Julotta

Annandag jul
Martyrerna

18:00

Julens psalmer

Tisdag 28 december

13:30

Havsblickk, café

Nyårsafton 31 december

17:00

Nyårsbön

Nyårsdagen 1 januari
Jesu namn

16:00

Mässa på årets första dag

Söndag 2 januari
Söndagen e nyår
Guds hus

10:00

Söndagsgudstjänst

Tisdag 4 januari

13:30

Havsblick, andakt

Trettondedag jul 6 januari
Guds härlighet i Kristus

18:00

Mässa
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 9 januari
10:00
Första söndagen efter trettondedagen
Jesu dop

Söndagsgudstjänst

Tisdag 1 mars

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 2 mars

18:15

Mässa i församlingshemmet

Tisdag 11 januari

13:30

Havsblick, café

Onsdag 12 januari

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 6 mars
16:00
Gudstjänst med stora och små,
Fastlagssöndagen		barnkören
Kärlekens väg

Söndag 16 januari
10:00
Andra söndagen efter trettondedagen
Livets källa

Högmässa

Tisdag 8 mars

13:30

Havsblick, café

Askonsdag 9 mars

12:00

Askonsdagsmässa, sopplunch

Tisdag 18 januari

13.30

Havsblick, andakt

Högmässa

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 13 mars
Första söndagen i fastan
Prövningens stund

10:00

Onsdag 19 januari

18:00

Orgelkonsert

Tisdag 15 mars

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 16 mars

18:15

Mässa i församlingshemmet

10:00

Söndagsgudstjänst

Söndag 23 januari
18:00
Tredje söndagen efter trettondedag jul
Jesus skapar tro

Gospelgudstjänst

Tisdag 25 januari

13:30

Havsblick, café

Onsdag 26 januari

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 27 januari

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag 20 mars
Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron

Söndagsgudstjänst med dop

Tisdag 22 mars

13:30

Havsblick, café

Onsdag 23 mars

18:15

Mässa i församlingshemmet

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag 30 januari
10:00
Fjärde söndagen efter trettondedagen
Jesus är vårt hopp
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Ur almanackan

Tisdag 1 februari

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 24 mars

Onsdag 2 februari

18:15

Mässa i församlingshemmet

10:00

Högmässa

Kyndelsmässodagen 6 februari
Uppenbarelsens ljus

16:00

Ljusgudstjänst, barnkören

Söndag 27 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk

Tisdag 8 februari

13:30

Havsblick, café

Måndag 28 mars

14:30

Barngudstjänst

Onsdag 9 februari

18:15

Mässa i församlingshemmet

Tisdag 29 mars

13:30

Havsblick, café

Tisdag 10 februari

12:00

Middagsbön, sopplunch

Onsdag 30 mars

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 13 februari
10:00
Sjätte söndagen efter trettondedagen
Gud verkar nu
18:00

Högmässa

Tisdag 15 februari

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 16 februari

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 20 februari
Septuagesima
Nåd och tjänst

10:00

Söndagsgudstjänst

Tisdag 22 februari

13:30

Havsblick, café

Onsdag 23 februari

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 24 februari

12:00

Morgonbön, sopplunch

Söndag 27 februari
Sexagesima
Det levande ordet

10.00

Högmässa

Måndag 28 februari

14:30

Barngudstjänst

Orgelkonsert

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. 10-12
Kyrkoherde:
Jan-Olof Aggedal
Arbete:
040-41 63 95
Mobiltelefon:
0702-63 66 08
E-post:
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se
Präst:
Karin Riberth
Arbete:
040-41 45 10
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se
Präst:
Jonas Gehlin
Arbete:
040-41 67 14
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
Präst:
Heinz Jackelén
Mobiltelefon:
0730-21 79 07
E-post:
heinz.jackelen@svenskakyrkan.se
Diakon:
Ingrid Sivberg
Arbete:
040-41 34 20
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post:
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se
Musikdirektör:
Bengt Wittje
Arbete:
040-41 67 53
Mobiltelefon:
0704-41 66 06
E-post:
bengt.wittje@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker:
Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog:
Kristina Markström
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
kristina.markstrom@svenskakyrkan.se
Barnledare:
Lena Palmér
Arbete:
040-41 67 15
Kyrkokamrer:
Kerstin Johansson
Arbete:
040-41 68 30
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se
Förvaltningsassistent:
Mona Dahlskog
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd:
Carina Wenliden
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
carina.wenliden@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsföreståndare:
Ulrika Schlyter
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post:
ulrika.schlyter@svenskakyrkan.se
KyrkOVAKTMÄStare:
Eva Persson
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
Kyrkorådets ordf:
Anders Rydström
Telefon:
040-41 22 33
Kyrkofullmäktiges ordf:
Sven Paulsson
Kontor:
040-41 44 50
Mobiltelefon:
0730-20 42 81

Kyrkomusiker:
Emma Jonasson
Mobiltelefon:
0768-25 57 67
E-post:
emmaj80@hotmail.com

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

