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Hon lindade honom och la honom i en krubba
Har du en julkrubba hemma? I så fall är du inte
ensam. Det sägs att vart tredje hem i Sverige
har en eller flera julkrubbor och i ännu fler hem
finns en julgranskula eller någon annan bild på
den heliga familjen. Sida vid sida med annat
julpynt, tomtar och troll, står bilden av det som
julen handlar om. Ett barn som föds.
I varje julkrubba är barnet i centrum. Maria,
barnets mor, är alltid med. Ofta är Josef där,
moderns man. Ofta även några djur, herdar och
män som kommer med gåvor till barnet. Ibland
visar julkrubban många gestalter och detaljer,
ibland bara det mest centrala, mor och barn.
Ett leende föräldrapar
Julkrubbor kan vara väldigt olika samtidigt
som de berättar samma sak. Hemma har vi flera
julkrubbor från olika delar av världen. Var och
en berättar samma sak men med sin speciella
kulturella konstart. Den stora krubban som vi
bygger upp i ett landskap är tillverkad av olivträ
från Betlehem, platsen där allt en gång hände.
Olivträ är ett vackert material, inte minst när
träsnidaren tar till vara träets ådringar. Figurer
från en duktig snidare ser vänligt på dig. Maria
och Josef i vår krubba ser leende på barnet, som
sprattlar med benen, så som bara tacksamma
föräldrar kan göra över att allt gick bra. Detta
krubblandskap har allt man kan tänka sig, till
och med en katt och en kanin som bor i stallet.
Några av våra andra krubbor är annorlunda. En
är en grotta med den heliga familjen i tovat garn
tillverkad av handikappade kvinnor i Betlehem
för att inbringa medel till det dagcentrum där
de är verksamma. En visar den heliga familjen
som afrikaner och en annan som sydamerikaner.
I den roligaste och på många sätt den sötaste
julkrubban gestaltas personerna i julberättelsen
av keramikfigurer föreställande Snövit och de
sju dvärgarna.
Gammal tradition
De äldsta avbildningarna av den heliga familjen
i konsten som är bevarade är från 300-talet.
Redan tidigt finns oxen och åsnan, herdarna och
änglarna med. På 400-talet börjar de vise männen
vara med på bilderna och även Josef blir mer och
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mer synlig. Den äldsta kända tredimensionella
julkrubban med figurer utplacerade i ett landskap
är daterad till år 1291 och fanns i ett kapell i Santa
Maria Maggiore i Rom. Den helige Franciskus
av Assisi skapade år 1223 en levande julkrubba
med levande oxe och åsna. Levande julkrubbor
har sedan blivit vanliga här och var under
historien och på olika platser i världen. Vid de
levande julkrubborna framförs julberättelsen av
människor som gestaltar de olika personerna och
åsnor och andra djur medverkar efter förmåga.
I Sverige ansågs länge julkrubbor vara något
farligt katolskt, varför julkrubban försvann
efter reformationen. Biskop Ullman i Strängnäs,
gift med en tyska, var en modig man då han
på 1870-talet importerade en julkrubba från
Tyskland. Men det skulle dröja till år 1906 då
Ersta diakonissanstalt i Stockholm byggde ett
jullandskap med en krubba som seden började
utvecklas i Sverige. Den första julkrubban
som officiellt sattes upp i en kyrka är troligen
krubban i Malmö Sankt Petri. Prosten Albert
Lysander importerade figurerna från Tyskland
år 1929. Även Lomma kyrka har en julkrubba
från den mellaneuropeiska traditionen med
detaljrika figurer snidade i lindträd, tillverkad
av en österrikisk flykting.
Vem där?
Jesusbarnet liggande i djurens matho eller
sittande i mor Marias knä är alltid där precis
som det heter i julevangeliet: ”[Herdarna] fann
Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg
i krubban”. Födelsen sker i en krubba, i ett stall,

troligen i en av de grottor som finns under marken
i dagens centrala Betlehem.
Josef är där. Josef, Jesu plastpappa typ, han som
trolovat sig med den yngre Maria för att börja
ett nytt liv efter tiden som änkeman. Maria
var troligen inte mer är tretton år och Josef
närmade sig femtio. Troligen medförde Josef
vuxna barn i boet och Marias barn är inte hans.
Josef Davidsson har kungliga anor. Han har
stamtillhörighet med kung David, är av Juda
stam med det respektabla yrket timmerman eller
som vi idag skulle säga byggmästare. Det brukar
berättas om timmermännen att de var fromma,
lärda män med god etik och moral. Ett judiskt
talessätt säger att om man tvistar om vad som
är rätt eller fel ska man fråga en timmerman.
Passande att Jesus får växa upp i timmermannens
hus, själv blir timmerman och studera sitt folks
religion och tradition, räkna och skriva som
byggmästare.
I stallet står åsnan som Maria red på till Betlehem
och där står en oxe precis som profeten Jesaja
hade förutspått (1:3) ”Oxen känner sin husbonde
och åsnan sin herres krubba”. Oxen blev tidigt
evangelisten Lukas symbol, eftersom han är den
ende av evangelisterna som berättar om själva
födelsen.
Herdarna är viktiga personer i julnatten,
inte bara för att de är de som först får höra
änglasången med budskapet att en frälsare har
fötts, utan för att de är de första som kommer
till barnet för att hylla honom. Herdarna hade
ett slitigt arbete, samtidigt som de var föraktade
av många kunde en herde vara en aktad
boskapsägare. Det var vanligt att man ägde upp
mot 300 djur i en hjord. Herde var en hederstitel
i samhället vid tiden för Jesu födelse.

bra med tanke på att de förde med sig tre olika
gåvor; guld, rökelse och myrra. Först kommer
Melkior, en gammal man med grått hår och långt
skägg och ljus i skinnet. Han överräcker guldet.
Kaspar är en skägglös yngling med asiatiskt
utseende. Hans gåva är rökelsen. Sist kommer
Baltasar, den mörkhyade afrikanen med myrran.
De tre representerar ungdomen, medelåldern och
ålderdomen, hela mänskligheten som vill hylla
barnet. Deras hudfärg antyder att de kommer
från olika delar av jorden, hela mänskligheten
samlas i Betlehem för att se hur Gud blir
människa i ett litet barn. Gåvorna som de har
med sig, inga leksaker precis, men passande en
kung. Guld, en värdefull metall som förknippas
med kungavärdighet. Både rökelsen och myrran
är dyrbara handelsvaror som såldes och köptes
på vägen mellan Rom och Etiopien, vägen som
passerade Betlehem. Rökelse doftat gott i ett
muggigt hus, i en muggig grotta, medan myrran
var en av de kryddor som i salvans form användes
vid dödas balsamering.
Har du en julkrubba hemma? Det är om detta som
julen handlar om. ”Ni ska finna ett nyfött barn
som är lindat och ligger i en krubba”. Vem barnet
är? Jesus, Gud i mänsklig gestalt är jag övertygad
om. Vad tror du? Maria hans mor ”tog allt till sitt
hjärta och begrundade det”. Herdarna prisade
och lovade Gud för vad de fått höra och se. Så
vill vi göra vid våra gudstjänster denna jul för
nu tändas tusen juleljus på jordens mörka grund.
God jul och ett välsignat nytt år!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Kungar kallades herdar och ledare kallades
herdar för att de ledde och tog ansvar för sitt folk.
Kung David diktar: ”Herren är min herde, mig
skall inget fattas” (Psaltaren 23).
Tidigt omtalar traditionen att kungarna,
astronomerna, var tre till antalet, men vi vet inte
säkert. De kan ha varit fler. Tretalet passar dock
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JUL NYÅR OCH TRETTONDEDAGSTID
I LOMMA KYRKA
SAMLING KRING KRUBBAN
Julafton 11
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Jonas Gehlin
JULBÖN
Julafton 14
”Ett barn är fött”
Musiker: Bengt Wittje
Sång: Ruth Edman
Präst: Jan-Olof Aggedal
MUSIKGUDSTJÄNST I JULNATTEN
Julafton 23:30
”Stilla natt”
Michael Björne
Sofia Söderberg
Ludde Wennström
Lovisa Wanngren
Präst: Karin Riberth
JULOTTA
Juldagen 7
”Var hälsad sköna morgonstund”
Kyrkokören under ledning av Bengt Wittje
Präst: Jonas Gehlin

JULENS PSALMER
Söndag 28 december 16
”Nu tändas tusen ljuleljus”
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Lisa Buratti
NYÅRSBÖN
Nyårsafton 16
”Mot en ny tid”
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Jan-Olof Aggedal
NYÅRSDAGEN
Nyårsmässa 16
”Ett nytt år i Jesu namn”
Musik: Gustav Thulin
Präst: Karin Riberth
SÖNDAG EFTER NYÅR
Söndag 4 januari 11:00
Högmässa 11:00
Musiker: Gustav Thulin
Präst: Jonas Gehlin
TRETTONDEDAG JUL
6 januari 11:00
”Du stjärna över Betlehem”
Öppen kör, solister under ledning av Bengt Wittje
Präst: Jan-Olof Aggedal

BETLEHEMSMÄSSA
Annandag jul 18
”Brödhuset”
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Lisa Buratti

4

5

Julstuga i församlingshemmet 7 december
13

Musik i Lomma kyrka
7 december 17
Julkonsert
Kulturskolan i Lomma och Bjärred

Julspelsgudstjänst
körerna Sångfåglarna och Andante

14–17 Gröt, kaffe med kakbuffé, julgodistillverkning, 		
julpyssel, tombola, utställningar, fiskdamm m.m.
Gröt serveras även före julspelgudstjänsten ca 11.30
15

Dans kring granen
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Vi sjunger julsånger

13 december 17 och 19
Luciagudstjänster
Kören La Voix
Karin Riberth, präst
Bengt Wittje, dirigent
14 december 18
Julkonsert
Lomma kyrkokör
Bengt Wittje, dirigent

SKÄNK EN JULKLAPP!
Julklappsinsamling till behövande barn i Litauen i samarbete med Litauenhjälpen.
Paketinslagning under julstugan 14–17

20 december 18
Julkonsert
Gyllins Drängar
Joachim Saxenborn, dirigent

Julklapparna kan till exempel innehålla leksaker, klädesplagg eller skrivmaterial.
Kläderna och leksakerna behöver inte vara nya men hela och rena.
Märk paketen med ålder/storlek och om det passar en pojke/flicka.
Julklapparna lämnas i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Insamlingen pågår fram till och med 24/12.

18 januari 18
Gospelgudstjänst
Lasse Axelsson
Församlingens konfirmander och musiker

För information: Helge Forsberg 040-41 11 40 eller
Jonas Gehlin, jonas.gehlin@svenskakyrkan.se, 0702- 95 66 05.

7 februari 18
Filmmusik på orgel
Bengt Wittje

Luciacafé 9 december
15–17 i församlingshemmet
16 Luciatåg med körerna Sångfåglarna och Miniorerna.

Luciagudstjänster 13 december
17 och 19 i Lomma kyrka
Kören La Voix
Karin Riberth, präst
Bengt Wittje, dirigent
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Jullunch

11 december i Byskolan
Anmälan till husmor Carina Wenliden, 070-99 31 477,
carina.wenliden@svenskakyrkan.se senast 5 december.
Pris 60 kr
Lunchen inleds med middagsbön i Lomma kyrka 12
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Låt fler få fylla fem

Välkommen till musiklek!

Det farligaste som finns är att födas in i fattigdom. Varje år dör närmare
7 miljoner barn innan sin femte födelsedag.
Delta i Svenska kyrkans julkampanj 2014 och låt fler få fylla fem.

Sång och musik är något vi har glädje av hela livet.
Tillsammans kan vi oavsett ålder skapa och uppleva sång och musik.
I musiklek sjunger, spelar och rör vi oss tillsammans.
Barn mellan ca 3 – 5 år och som kan klara sig utan vuxen är välkomna att tillsammans
med Elisabeth sjunga och spela.

Varje dag dör över 18 000 barn som ännu inte fyllt fem år på grund av näringsbrist,
brist på rent vatten och sanitet. Otillräcklig mödravård och orättvisa samhällsstrukturer bidrar till att FN:s milleniemål om att minska barnadödligheten år 2015 inte
kommer att uppnås.
Men det finns hopp – och det går att förändra!
Sociala trygghetssystem förbättrar barns och kvinnors förutsättningar radikalt. Fler
barn kan gå i skolan, hälsan förbättras och det är möjligt att äta bättre mat. Visste du
att när äldre, erfarna mentormammor besöker och stöttar andra mammor som lever
i utsatthet, så minskar både fattigdom och barnadödlighet som en långsiktig effekt?
Svenska kyrkan stödjer projektet Philani som arbetar med mentormammor i Kapstadens fattigaste områden. Nu utvecklas metoden i Swaziland och Etiopien.
I år handlar Svenska kyrkans julkampanj om kampen mot barnadödlighet.
Var med i Svenska kyrkans julkampanj 2014/2015!
Julkampanjen pågår mellan första advent, i år 30 november, till trettondagen den 6
januari 2015. Du kan sätta in ditt bidrag på plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223.
Varje gåva har betydelse för människor som lever i fattigdom, våld och förtryck.
Tack för din gåva!

Fredagar 10.30–10.50
i Kyrksalen i församlingshemmet samtidigt som Kyrkans Minsta träffas.
Ingen föranmälan behövs.
För mer information kontakta Elisabeth Erlansson

Kyrkans minsta

träffas i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Alla barn 0 – 5 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 9.30–11.30
Onsdagar 9.30–11.30
Torsdagar 9.30–11.30
Fredagar 9.30–11.30
Terminsavslutning i Lomma kyrka med fest i Byskolan 12 december 10.
Vårterminen börjar 12 januari.
Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se,
0704 – 41 98 70.
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Vi läser Lukas

KYRKANS TRÄFFPUNKT PÅ HAVSBLICK

I höst startades en bibelstudiegrupp på dagtid, där vi läser Lukasevangeliet och Apostlagärningarna tillsammans. Vi träffas varannan onsdag kl 10–12. Vårens samlingar
startar den 14 januari i församlingshemmets cafédel. Caféet är öppet mellan 9.30-12
och den som vill är välkommen redan 9.30 för gemensam frukost innan bibelstudiet.
Alla som vill är välkomna en, flera eller alla gånger.
För mer information kontakta Lisa Buratti 0704-41 67 42

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!
Information: Ingrid Sivberg 040-41 34 20
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Taizégudstjänster med Open Space i Lomma!
gemenskapen kan vi mötas på djupet trots våra
olikheter.
I höst har vi haft fyra temakvällar som är
inspirerade av Taizékommuniteten och där vi
använt oss av Open Space-metoden. Harrison
Owen upptäckte Open Space-metoden år1983
när han i mötet med organisationer, företag och
arbetslag såg att den mest effektiva återkoppling
som gavs, var den som utspelade sig under
kafferasterna… Han utvecklade då ett koncept som
bygger på att man som deltagare formulerar frågor
som man själv får svara på i gruppdiskussionen.
Idag används Open Space-metoden i olika
sammanhang i minst 70 länder.
Fotograf: Stellan Nordahl

I över 60 år har människor från hela världen

inspirerats av kommuniteten i Taizé, den lilla byn
som ligger nära Lyon i östra Frankrike. Broder
Roger (1915–2005) grundade kommuniteten
1949, idag består gemenskapen av ett hundratal
bröder som ursprungligen kommer från mer än
tjugofem olika länder. Bröderna förtjänar sitt
uppehälle genom sitt arbete. De tar inte emot
några gåvor. Några bor bland människor i utsatta
situationer på olika håll i världen. Där lever de ut
sin tro bland de fattigaste, gatubarn, fångar, döende.
Taizékommuniteten har inspirerat och förnyat
människor över hela världen.
I Taizérörelsens ekumeniska vision finns en strävan
att fokusera det som är gemensamt och inte det som
skiljer åt. Kristus har rivit ner alla skiljemurar. De
geografiska och kulturella skillnaderna är inga
hinder för att mötas med våra personligheter,
gåvor, talanger. Bönen, lovsången och enkelheten
är kännetecken för Taizé. I bönen dras vi in Guds
gemenskap, genom lovsången uttrycker vi vårt
tack för allt gott som vi fått och får och i den enkla

I september var temat ”tillit”. Huvudfrågan var:
”Vad kan vi göra för att öka tilliten i samhället
och därmed få en tryggare tillvaro?” Denna kväll
arbetade vi med frågor som: Hur bygger vi tillit?
Varför har vi svårt att känna tillit? Hur får vi
tillbaka tilliten när det händer fruktansvärda saker
som gör att vi saknar mening och rättvisa? Hur
bygger man tillit till en person som är svår att närma
sig? Hur arbetar vi med rädslan att bli besvikna?
Vågar vi tro på fred - Har vi tillit till fred?
I oktober var temat ”Livet och döden”. Huvudfrågan
var: ”Hur kan vi få döden att vara en naturlig del av
livet?” Vi arbetade med frågor som: Vilken del av
oss är det som dör? Vad är viktigt i vardagen? Ung
bråd död – varför? Hur kan man som anhörig må
bra inför döden?
I november är temat ”Hopp - Hur kan vi öka
känslan av hopp för oss själva, varandra och
mänskligheten?” Höstens sista träff, den 11
december, möts vi utifrån temat Tacksamhet.
Huvudfrågan är då: Hur kan vi använda oss av
tacksamhet för att skapa mening i våra liv?

Projektgrupp
Pelle Martinsson (pastor, Strandkyrkans församling), Stellan Nordahl, (ledarskapskonsult, Nykraft),
Catharina Lindell (Kävlinge begravningsbyrå), Gunnel Sjöbeck (Lomma församling) och Jonas
Gehlin (präst, Lomma församling).
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Fotograf: Stellan Nordahl

Första träffen 2015 sker den 22 januari. Då
är temat kärlek: Vad är kärlek? Hur kan
kärlek förändra?
Träffarna är i församlingshemmet, Skolgatan 4

19–21. Fr.o.m. januari 2015 blir det ny tid:
18.30–21!
Välkommen!
Jonas Gehlin

METALLSTÖLDER, GRAVSTENAR OCH SKÖTSELAVTAL
Lomma kyrkogårdar har drabbats av metallstölder
på kapellet, i minneslunden och på ett större antal
gravplatser. Detta är polisanmält och arbetet
pågår med att reparera den skada detta har
orsakat anhöriga och besökare.
Vi har nu äntligen prövat monteringen på samtliga
gravstenar mellan 30 och 150 cm höjd. De som
inte var tillräckligt säkert monterade säkrades
upp provisoriskt och brev har skickats ut till
kända gravrättsinnehavare. Det finns tyvärr en del
gravplatser som saknar gravrättsinnehavare och/
eller där vi inte har korrekt kontaktinformation.
Om ni har någon information om sådana gravar
tas den tacksamt emot.
Ett flertal gravplatser på Lommas kyrkogårdar
blir nu allt mer vanvårdade. Dessa är skyltade
med en ”slät ” sk ylt om at t t a kont ak t.
Kyrkogårdsförvaltningen kommer att återta
dessa efter hand. Vi blir väldigt glada om det finns
anhöriga som önskar vara gravrättsinnehavare
och ta hand om dessa platser.

En del av kontaktskyltarna har ett svart band
av tape på sin pinne. Det betyder att ett långt
skötselavtal (15-76 år) är på väg att ta slut. Där
kontaktskylten har två tapestreck önskar vi
förnyad kontakt eftersom vi saknar aktuell adress
till gravrättsinnehavaren. Utan ett fullständigt
personnummer eller ett väldigt ovanligt namn
kan vi inte hitta gravrättsinnehavare som flyttat.
Ulrika Schlyter
Kyrkogårdsföreståndare

Fotograf Ulrika Schlyter
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Andrum – lunchmusik på Lomma kyrkas orgel
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 erbjuds en
stunds vila i form av en halvtimme med musik 12–12.30 följande onsdagar.
3 december
17 december
14 januari 2015
28 januari
11 februari

Lunch
serveras i församlingshemmets café följande torsdagar
4 december
22 januari 2015
29 januari
5 februari
12 februari
19 februari
26 februari
Lunchen inleds med middagsbön 12.

Stickcafé
i Byskolan vid Lomma kyrka 18–21

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 30 november
10.00
1 i Advent		
Ett nådens år

Festmässa i Lomma kyrka, kör och trumpet
Kyrkkaffe

Måndag 1 december

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 2 december

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 3 december

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 4 december

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 7 december
2 i advent
Guds rike är nära

13.00

Julspelsgudstjänst i församlingshemmet

14–17
15.00

Julstuga i församlingshemmet
Dans kring granen

Tisdag 8 december

13.30

Havsblick, café

Torsdag 11 december

12.00
19.00
		
Lördag 13 december
17.00
19.00

Middagsbön, jullunch i Byskolan
Taizégudstjänst med Open Spce i
församlingshemmet
Lucia i Lomma kyrka
Lucia i Lomma kyrka

Söndag 14 december
3 i advent
Bana väg för Herren

10.00

Högmässa

18.00

Julkonsert med kyrkokören

Måndag 15 december

10.00

Minstas avslutning

Tisdag 16 december

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 17 december

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Lördag 20 december

18.00

Gyllins drängar, konsert i Lomma kyrka

Söndag 21 december
4 i advent
Herrens moder

10.00

Högmässa

Julafton 24 december

11.00

Samling vid krubban

14.00

Julbön, solist

23.30
7.00

Julnattsgudstjänst med musik
Julotta, kyrkokören

Juldagen 25 december
Jesu födelse

4 december
29 januari
26 februari
26 mars
23 april

Anndag jul 26 december
Martyrerna

18.00

Betlehemsmässa

Söndag 28 december
Söndag efter jul
Guds barn
Tisdag 30 december

16.00

Julenspsalmer

13.30

Havsblick, café

Välkommen med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.

Nyårsafton 31 december

16.00

Nyårsbön

16.00

Mässa på årets första dag

11.00

Högmässa

Information: Lena Palmér 073 – 99 27 381
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Ur almanackan

2015

Nyårsdagen 1 januari
I Jesu namn
Söndag 4 januari
Söndag efter nyår
Guds hus
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Trettondedag jul 6 januari
Guds härlighet i Kristus

11.00

Mässa, kör

Söndag 11 januari
1 efter trettondedagen
Jesu dop

11.00

Högmässa

Tisdag 13 januari

13.30

Havsblick, café

Onsdag 14 januari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Söndag 18 januari
2 efter trettondedagen
Livets källa

18.00

Gospelgudstjänst

Tisdag 20 januari

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 22 januari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 25 januari
3 efter trettondedagen
Jesus skapar tro

11.00

Högmässa

Tisdag 27 januari

13.30

Havsblick, café

Onsdag 28 januari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 29 januari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 1 februari
Septuagesima
Nåd och tjänst

16.00

Mässa

Tisdag 3 februari

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 5 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 7 februari

18.00

Filmmusik, orgelkonsert i Lomma kyrka

Söndag 8 februari
16.00
Kyndelsmässodagen 		
Uppenbarelsens ljus

Gudstjänst med små och stora i Lomma
kyrka, kvällmat i Byskolan

Tisdag 10 februari

13.30

Havsblick, café

Onsdag 11 februari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 12 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 15 februari
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg

11.00

Högmässa, kör, fastlagsbullar

Reservation för ändringar.
Aktuell information hittar du på www.svenskakyrkan.se/lomma eller i Lommabladet eller på
lördagar i Skånska Dagbladet eller i Sydsvenskan. Lomma kyrka återfinns i predikoturerna
under rubriken ”Lomma”.
Kyrktaxi
Om du vill vara med på någon gudstjänst eller någon aktivitet men har svårt att ta
dig till kyrkan eller församlingshemmet kan du beställa kyrktaxi.
Ring och beställ minst 45 minuter innan på telefon 040–41 41 41.
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Dop
Funderar du på att döpa ditt barn?
Som förälder har du säkert många tankar och
frågor kring dopet. Det kan till exempel handla om
hur dop går till eller vad det innebär att bli döpt.
I Lomma kyrka firas i regel dopgudstjänst varje
söndag, då i regel två barn blir döpta. Några gånger
varje år sker dop i församlingens huvudgudstjänst.
En gång i månaden erbjuder vi flera lördagstider
för dop i Lomma kyrka. Har du frågor om dopet är
du välkommen att ringa någon av församlingens
präster. Vill du 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
är du välkommen att ringa någon av församlingens
präster. Vill du boka tid för vigsel är du välkommen
att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20.

Begravning
Att mista någon som står en nära är på många Att
mista någon som står en nära är på många sätt
en omtumlande upplevelse. Ofta har man svårt
att förstå att den som man levt tillsammans med
är död. Många frågor brukar dyka upp. Ska man
välja jordbegravning eller kremationsbegravning?
Församlingens präster och diakon är vana vid att
samtala med sörjande om allt som hör till sorg,
död och begravning. De flesta begravningar
sker onsdag, torsdag och fredag i Lomma kyrka
eller i Lomma kapell. Förutom att kontakta en
begravningsbyrå är du alltid välkommen att ringa
församlingsexpeditionen telefon 41 61 20, som
även kan hjälpa dig till kontakt med församlingens
präster.

Enskilt samtal
Ibland behöver man få tala med någon om livet.
Välkommen att ta kontakt med någon av våra
präster eller diakoner. Vi har tystnadsplikt.
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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 10-12
KYRKOHERDE:
Jan-Olof Aggedal
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:
Lisa Buratti
Arbete:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@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

BARNLEDARE:
Elisabet Erlansson
Arbete:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se
KYRKOKAMRER:
Kerstin Johansson
Arbete:
040-41 68 30
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se
FÖRVALTNINGSASSISTENT:
Barbro Karlsson
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:
Simon Årnes
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
E-post:		
simon.arnes@svenskakyrkan.se
KYRKORÅDETS ORDF:
Lena Forsberg
Telefon:
040-41 17 13
KYRKOFULLMÄKTIGES ORDF:
Kirsti Haaland
Telefon:
040-41 43 26

FÖRSAMLINGSPEDAGOG:
Kristina Markström
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
kristina.markström@svenskakyrkan.se

Foto framsidan: Jan-Olof Aggedal Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

