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Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

”Låt oss gå in till Betlehem…”
f ör de f öräld ra r och and ra
närstående som fått ett barn.
Varje barn är unikt och ändå är
det bara några få som går till
världshistorien. Dessa barnen
måste det vara något särskilt
med. ”Låt oss gå in till Betlehem
och se det som har hänt”, lockade
inte bara herdarna utan miljontals
människor söker sig till Betlehem
för att se och uppleva platsen där
ett unikt barn föddes.
När jag vandrade över krubbans
torg för någon månad sedan
t ä n k t e jag at t de n n a plat s
förmodligen fortfarande hade
varit en obetydlig stad om inte
han hade f öt ts här. Kanske
hade då dess invånare sluppit
invasionen av pilgrimer och
turister, kanske hade de då fått
leva i frihet och inte som nu
instängda bakom en åtta till
tolv meter hög mur.

… och se det som har hänt”, sa herdarna till
varandra den första julnatten när de plötsligt fått
höra en skara änglar sjunga om fred på jorden
och att en frälsare är född. Ett barn som föds är
något helt unikt, då varje individ är unik, och
samtidigt något helt naturligt som händer hela
tiden. För bara några dagar sedan blev vi sju
miljarder människor på jorden.
Sju miljarder människor som alla är födda och
lever just nu. Hur många miljarder människor
som har fötts sedan tidernas begynnelse kan
vi knappast räkna ut eller i vart fall inte förstå
omfattningen av. Att födas är naturligt, något
vardagligt och samtidigt unikt och enastående
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Men nu är det annorlunda för
Jesus är född i staden. Han som
både är Gud och människa, fullt
ut Gud och fullt ut människa. Om
honom heter det:
”Ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste” (Jesaja 9:6).
I Betlehem finns världens äldsta kyrka som ännu
är i bruk. För att komma in i kyrkan måste man
böja sig ner, nästan krypa in i vördnad för barnet
som föddes på denna plats. Djupt nere under
kyrkan ligger en grotta som traditionen pekar

ut som platsen för Jesu födelse. I dag finns här
en stjärna av silver med inskriptionen: ”Hic de
Virgine Maria Jesus Christus natus est”, ”här
föddes Jesus Kristus av jungfru Maria”.

jag gärna herdarna in till Betlehem för att se det
som hänt. Jag packar upp min julkrubba med
figurer från Betlehem som påminner mig om det
som hände och vilka som var med.

Betlehem är en viktig plats. Namnet Betlehem
betyder ”brödhuset”. Här, under flyktinglika
förhållanden, föds barnet Jesus i en grotta och
får sin första bädd i djurens matskål. Han som,
när han blev vuxen, skulle säga om sig själv att
han är livets bröd, att nattvardens bröd är hans
kropp, börjar sitt liv i staden Brödhuset. Han är
annorlunda än andra barn för han är Immanu
El, som betyder ”Gud med oss”. Därför följer

Jag tänder adventsstjärnan i mitt fönster som en
påminnelse om stjärnan som lyste över barnet
Jesus. Jag sjunger psalmerna ”Stilla natt” och
”Härlig är jorden” för att minnas och allt detta
gör jag med alla er andra som firar jul till minnet
av Jesu födelse.
God Jul och ett välsignat nytt år!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

PETRUSAKADEMIN
Våren 2012		
				

Församlingshemmet Skolgatan 4 19-21
Förfriskningar serveras

10 januari Jesu dop och våra dop — källor till livsmening?
Anna-Karin Hammar, teol. dr. i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet,
stiftsadjunkt Uppsala stift.
7 februari Om ni sitter ner och äter med oss — kyrka i mångfald och dialog.
Ann Aldén, teol. dr. i missionsvetenskap vid Lunds universitet, kyrkoherde
Västra Skrävlinge församling.
6 mars Ärkebiskopens och kungarnas land. Strövtåg i Skånes medeltid.
Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, författare.
Med Petrusakademin vill Lomma församling bidra till samtal och ref lektion.
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.
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Dopfestival 4 – 12 februari 2012
JUL OCH NYÅR I LOMMA KYRKA
MARIA – HERRENS MODER
4 i Advent 10:00 Högmässa
Damkör
Musiker: Emma Jonasson
Präst: Jan-Olof Aggedal

Lomma församling inbjuder till DOPFESTIVAL, en vecka i dopets tecken. Bland en rad
programpunkter av olika slag planeras en utställning på temat. ”Dopet i kyrkans och människors
liv”. Till denna utställning efterlyser vi föremål från dop och dopfester. Har du några föremål, till
exempel fotografier, äldre dopklänningar, dopgåvor, dopskålar eller något annat, som vi kan få
låna till utställningen är du välkommen att kontakta oss lomma.forsamling@svenskakyrkan.se.
Frågor besvaras av Kristina Markström 0761-41 25 00 eller Lena Palmér 040-41 67 15

SAMLING KRING KRUBBAN
Julafton 11:00
Ungdomskören
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Karin Riberth
JULBÖN
Julafton 14:00
”Ett barn är fött”
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Jan-Olof Aggedal
MUSIKGUDSTJÄNST I JULNATTEN
Julafton 23:30
Sofia Söderberg med sångare och musiker
Präst: Karin Riberth
JULOTTA
Juldagen 7:00
”Var hälsad sköna morgonstund”
Kyrkokören under ledning av Bengt Wittje
Präst: Helena Agrell
BETLEHEMSMÄSSA
Annandag jul 18:00
Vi sjunger julens psalmer
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Heinz Jackelén
NYÅRSBÖN
Nyårsafton 16:00
Solister: John Ehde, Mari-Anne Radby, Jörgen Tånnander
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Jonas Gehlin
NYÅRSDAGEN
Nyårsmässa 16:00
Musik: Bengt Wittje
Präst: Jonas Gehlin
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Stickcafé

Jullunch

i församlingshemmet Skolgatan 4 Lomma
18–21
26 januari
1 mars
12 april
3 maj
Välkomna med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
Fika 25 kr
Lena Palmér tfn arbete 040-41 67 15 hem
Margareta Uvemark tfn 073 - 18 28 468
www.svenskakyrkan.se/lomma

8 december
Anmälan till husmor
Carina Wenliden, tfn 070-99 31 477,
carina.wenliden@svenskakyrkan.se
senast 1 december.
Pris 50 kr
Lunchen inleds med middagsbön i
Lomma kyrka 12:00

GOSPEL I LOMMA KYRKA
VÄXA – INTE LYDA
Inspirationskväll med Lars H Gustafsson
TORSDAGEN DEN 19 JANUARI 19
I FÖRSAMLINGSHEMMET
Som förälder måste man ta ställning till
många frågor under barnens uppväxt.
Lars H Gustafsson talar utifrån sin bok
Växa - inte lyda om hur man kan resonera som
förälder. På ett enkelt och konkret sätt sammanfattar han hur man får barnet att växa som människa och att bli en ansvarskännande individ.
Lars H Gustafsson är en av våra mest
kända barnläkare och debattörer i barnfrågor.
Ett genomgående tema i Gustafssons författarskap handlar om barnets rätt
att bli lyssnad på och mött med respekt.
Lars H Gustafsson har bland annat har skrivit böckerna: Barnapappa, Upptäcka
livet, Lotsa barn, Se barnet, se dig själv! och Växa - inte lyda.
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Söndag 29 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!

JULSPEL
Söndag 4 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.
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NYTT FRÅN
KYRKOGÅRDEN

Trygga män skapar trygghet
Ingen människa föds till förövare. Världen
över finns män som mer eller mindre ofrivilligt
dras in i ett liv kantat av våld. Det handlar om
krig, våld i samhället och på gatan, och inom
den egna familjen.

Även i år…
… kommer vintern till oss. Förhoppningsvis
kommer vi att få uppleva många fina dagar
med sol och snö. Samtidigt förbereder vi oss
för snökaos, slask och blixthalka.

För soldaten är våld ett jobb, för gatubarnet
en överlevnadsstrategi. I hemmet är våld ett
maktmedel. Varje man och kvinna har rätt att
leva liv i trygghet. Ofta bidrar föreställningar
om hur en ”riktig” man ska vara till otrygghet.

På Lommas kyrkogårdar innebär vintern att
vi snöröjer vägar, parkeringar, trottoar samt
gångar till kyrkan och minneslund. Övriga
stora gångar skottas endast om det inte
kommit för mycket snö. Alla vattenposter
är avstängda – och många inplockade – under
den tid det är minusgrader.

Ett exempel är när män förväntas vara starka,
dominanta och inte visa rädsla eller underlägsenhet. Det leder till att män i högre grad än
andra både utövar och drabbas av våld.

Olika sorters dekorationer och ljus förgyller
gravarna. Tänk bara på att inte ställa glaslyktor i Minneslunden. Detta är en säkerhetsåtgärd för såväl besökare som personal.

Våldet drabbar Guds avbild - män, kvinnor
och barn vars mänskliga värde och rätt borde
ses som heligt för oss alla. Men en annan väg
är möjlig.

Vi har i skrivandets stund frisk buxbom överallt. Vi tackar för er förståelse och håller tummarna inför kommande säsong.

En tryggare och fredligare tillvaro, bättre
möjligheter för unga män att försörja sig och

Fakta om Julkampanjen
Julkampanjen ” Nu tändas tusen juleljus”
pågår mellan Första advent och Trettonde dag jul.
I årets julkampanj är fokus på männens
behov av trygghet i en otrygg värld
Målet är att samla in 40 miljoner koronor
(2010/11 36 mkr)
På www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete hittar du mer info om kampanjen
och webbshopen där du kan köpa symboliska julklappar.
Du kan sms:a HOPP till 72 950 och bidra
med 50 kronor
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skapa sig en god framtid och en mer mångfasetterad syn på vad det är att vara man, kan
ge fler möjligheten att vägra gå våldets väg.
En viktig del av kyrkans arbete i världen är
att stärka individen genom att återuppväcka
människors initiativförmåga, att återställa
hoppet om möjlighet till utbildning, en meningsfull vardag och en trygg tillvaro.

Tillgänglighetsanpassningen är i full gång.
Vi har lagt ny markbeläggning runt kyrkan
som ska sätta sig under vintern. I vår gör vi
färdigt och fortsätter med fler gångar, allt för
att alla lättare ska kunna ta sig fram på våra
kyrkogårdar.
Ulrika Schlyter
Kyrkogårdsföreståndare
0704-41 66 10

En annan viktig del är fokus på genus och
maskulinitet. Om man inte arbetar med männens egen maskulinitet och genusroller så blir
det svårt att arbeta med jämställdhetsfrågor.
Trygga män väljer inte våldets väg. Trygga
män som vet vem de är ger i förlängningen
trygga familjer och trygga samhällen.
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Kyrkans minsta
i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Sopplunch
Följande dagar serveras sopplunch i Byskolan:
26 januari

Alla barn 0 – ca 4 år är välkomna i sällskap med mamma eller pappa. Även blivande

9 februari (obs i församlingshemmet, Skolgatan)

föräldrar samt mor/farföräldrar är varmt välkomna. I våra öppna grupper finns det

22 februari (obs Askonsdag)

tid både för barnen och de vuxna. Vi pysslar och leker och här finns tid att prata och

8 mars

dela de erfarenheter och känslor som kan uppfylla en småbarnsförälders vardag. Vi

22 mars

avslutar med andakt och sångstund.

4 april Påsklunch – anmälan
19 april

Måndagar 13–15

3 maj

Tisdagar

16 maj

13–15

Onsdagar 9:30–11:30
Fredagar

9:30–11:30

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

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

Andrum – pausen mitt i vardagen
Vår tillvaro är fylld av ”måsten” och ”borden” som stressar och pressar oss, vi har väldigt
svårt att ”mitt i orkanens öga” stanna upp och reflektera. Därför erbjuder jag nu en stunds
vila i form av en halvtimmes musik framförd på Lomma kyrkas underbara romantiska

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Willisorgel. Möjligheter att ”slinka” in i kyrkan för att bara få vara en stund,
absorbera skön musik ges torsdagar mellan 12:00–12:30.

Havsblick (Centrumgatan 4) varje tisdag från 13.

1 december

Första och tredje tisdagen i månaden är det andakt och kaffe.

15 december

Övriga tisdagar är det café – en enkel kopp kaffe till självkostnadspris.

19 januari

Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!

2 februari

Ansvarig: Ingrid Sivberg tfn 040-41 34 20

16 februari
1 mars
15 mars
29 mars

Luciagudstjänst i Lomma kyrka

12 april
26 april

Tisdagen den 13 december 17 och 19.

10 maj

Församlingens ungdomskörer under ledning av Bengt Wittje

24 maj

Präst: Karin Riberth
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Välkommen! Bengt Wittje, organist
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Lomma församlingskår
Torsdag 15 december
Julstuga med överraskningar
Tid: 18:30
Lokal: Församlingshemmet, Skolgatan 4
Kontaktperson: ordförande Lena Forsberg, tfn 040-411713

Veckomässa

Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 27 november
1 i advent
Ett nådens år

10:00

Festgudstjänst, Sångfåglarna, trumpet

Måndag 28 november

14:30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 29 november

13:30

Havsblick, café

Onsdag 30 november

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 1 december

12:00

Andrum – orgelandakt

Fredag 2 december

10:00

Minstas avslutning

i församlingshemmet på Skolgatan 4 i Lomma
onsdagar 18:15 under tiden 25 januari – 25 april.

Stöd Svenska kyrkan i utlandet – köp droppen
Liksom vattendroppen är en del av stora vattenflöden vill Svenska kyrkan i utlandets
droppen påminna om Guds stora nåd.
Liksom vattendroppen i sig speglar himlen vill droppen spegla Guds himmelska rike.
Liksom vattendroppen tillsammans med andra bildar det stora vattnet vill droppen
påminna om gemenskapen både med Gud och hans församling på jorden.
Liksom vattendroppen befrämjar liv i törstig jord vill droppen påminna om Jesus –
som själv är livet.
Droppen säljs på församlingsexpeditionen och finns som hängsmycken i silver. Den
stora kostar 275 kr och den lilla ”dopdroppen” kostar 200 kr.
Svenska kyrkan i utlandet finns till för utlandssvenskar, turister, studenter, au pair-ungdomar, sjömän och många andra. Svenska kyrkan
i utlandet finns på drygt fyrtiotalet platser. Svenska kyrkor finns till
exempel i städer med stora hamnar, som Rotterdam och Antwerpen,
samt på många stora turistorter och i världsstäder som Rom, New
York, Melbourne och Bangkok.
Verksamheten är bred med gudstjänster, dop och vigslar, barn- och
ungdomsaktiviteter, samtalsgrupper och programkvällar, och kännetecknande är den öppna verksamheten och det uppsökande arbetet.
Besök hos ensamma och utsatta i hem, ombord på båtar, på hotell, på
sjukhus eller i fängelse är viktiga uppgifter för personalen.

Cirka 800 000 besök görs på en utlandskyrka under ett år, och för många blir kyrkan
ett andligt hem, en oas och ett socialt skyddsnät under vistelsen utomlands.
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Söndag 4 december
11:00
2 i advent		
Guds rike är nära

Julspelsgudstjänst i församlingshemme
Sångfåglarna, julgröt mm

Tisdag 6 december

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 7 december

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 8 december

12:00

Middagsbön, jullunch

Söndag 11 december
10:00
Söndagsgudstjänst
3 i advent		Ungdomskören
Bana väg för Herren
18:00
Konsert, Vocal six & kyrkokören
Tisdag 13 december

13:30
17:00
19:00

Havsblick, café
Luciagudstjänst
Luciagudstjänst

Onsdag 14 december

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 15 december

12:00

Andrum – orgelandakt

Söndag 18 december
4 i advent
Herrens moder

10:00

Högmässa, damkör

18:00

Konsert, Gyllins drängar
13

Ur almanackan

14

Ur almanackan

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 20 december

13:30

Havsblick, andakt

10:00

Högmässa

Julafton 24 december

11:00

Samling vid krubban, ungdomskören

Söndag 22 januari
3 ef trettondedagen
Jesus skapar tro

14:00

Julbön

Tisdag 24 januari

13:30

Havsblick, café

23:30

Julnattsgudstjänst, solister och musiker

Onsdag 25 januari

18:15

Mässa i församlingshemmet

Juldagen 25 december
Jesu födelse

7:00

Julotta, kyrkokören

Torsdag 26 januari

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag 29 januari

18:00

Gospellgudstjänst

Annandag jul 26 december

18:00

Betlehemsmässa

Tisdag 31 januari

13:30

Havsblick, café

Tisdag 27 december

13:30

Havsblick, café

Onsdag 1 februari

18:15

Mässa i församlingshemmet

Nyårsafton 31 december

16:00

Nyårsbön, solister och musiker

Torsdag 2 februari

12:00

Andrum – orgelandakt

Nyårsdagen 1 januari 2012
I Jesu namn

16:00

Nyårsmässa

16:00

Dopfestivalgudstjänst

Tisdag 3 januari

13:30

Havsblick, andakt

Söndag 5 februari
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus

Trettondedag jul 6 januari
Guds härlighet i Kristus

16:00

Temagudstjänst

Söndag 8 januari
Jesu dop

11:00

Ekumeniskgudstjänst i Strandkyrkan

Tisdag 10 januari

13.30

Havsblick, café

19:00

Petrusakademin

Söndag 15 januari
2 ef trettondedagen
Livets källa

10:00

Söndagsgudstjänst

Tisdag 17 januari

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 19 januari

12:00

Andrum – orgelandakt

Reservation för ändringar.
Se därför lördagar i Skånska Dagbladet eller Sydsvenskan.
Lomma kyrka återfinns i predikoturerna under rubriken ”Bara kontrakt”
eller ”Lomma”.
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 11:45, då i regel två barn blir döpta. Några gånger per år sker dop i församlingens huvudgudstjänst 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
Präst :
Helena Agrell
Mobiltelefon: 0722-32 40 42
E-post:
helena.agrell@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

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

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

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

