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Damaskus. De var många i dessa välmående
städer, nu flyr de för sina liv undan IS och
muslimsk f undamentalism. De f lyr inte
ensamma utan tillsammans med sekulära och
liberala muslimer. All fundamentalism är ett hot
mot mänskligheten oavsett om den har religiösa
eller politiska förtecken.
Varje gång jag döper ett barn eller viger ett
brudpar i Lomma kyrka tar jag på mig den vita
guldstolan av siden och tänker på tyghandlaren
i Damaskus som sålde tyget till mig. Kvarteret
där hans affär låg finns inte mer och hur det är
med honom och hans familj vet vi inte.
Ramaskrik
Varje dag ser jag på våra ikoner hemma i
arbetsrummet. En är från Syrien. Den föreställer
en flyende familj. En far som bär på sitt barn. Är
man under två år orkar man inte gå så långt även
om det gäller liv eller död. En mor med orolig
blick. Kommer de att hinna ut ur landet? Kommer
de att bli mottagna i det nya landet?

Historien upprepar sig

Ingen av oss har kunnat undgått att bli påverkade
av de senaste månadernas flyktingströmmar
genom Europa. På TV, i tidningar, på nätet och
i verkligheten möter vi dem, människor som
flyr krig och förföljelse.
De kommer i tusental till vår kontinent och till
vårt land för att här få möjlighet att överleva och
på sikt få leva sida vid sida med oss. Historien
upprepar sig, det här har hänt förr, det händer
hela tiden. Så länge det har funnits människor i
världen har några härskat och slutit sig samman
i ett vi som stängt ute ett dem.
Skillnaden denna gång är att människor rör sig
över större områden, rör sig långt bort från sitt
närområde, ett resultat av att modern teknik
gör detta möjligt.
Världen har blivit mindre. Världen har blivit
mer global och ”glokal”, alltså att det globala
finns i det lokala.
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Sidentyget
När något händer i Afrika, Asien och kanske
främst i dess gränstrakter Mellanöstern, har vi
tidigare ofta reagerat med hjärnan, nu reagerar
vi med hjärtat för det som är långt borta blir
plötsligt nära och nu.
Plötsligt kanske vi lärt känna någon som
kommer från dessa trakter, plötsligt är den
kristne palestiniern eller den kristne syriern,
eller den kristne sudanesen inte endast en bild
i tidningen eller på hjälporganisationens affisch.
Plötsligt blir deras berättelse verklig för de
är här och berättar själva om det som de har
varit med om. Ibland orkar jag inte höra deras
berättelser om vad de varit med om, de är allt
för många, allt för lika, allt för mycket som
en människa inte ska behöva vara med om.
Historien upprepar sig.
För knappt tio år sedan var jag i Syrien och
mötte då de kristna i Aleppo, Homs och

Ikonmålaren har klätt modern i en lång grönblå
klänning som en markering av att hon bär
hoppet om liv, den gröna nyansen, och hoppet
av evigheten, den blå nyansen. Hennes röda
mantel vittnar om att blod kommer att flyta. Inte
från henne men från hennes son. Hon pekar på
sonen som även han bär en röd dräkt. Fader Josef
flydde med barnet och barnets mor mitt i natten.
Historien upprepar sig. Varför måste de fly?
När Herodes märkte att han hade blivit lurad
av stjärntydarna blev han ursinnig, och han
lät döda alla gossar i Betlehem och dess
omnejd som var två år eller där under; det var
den tid han hade fått fram genom att fråga ut
stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts
genom profeten Jeremia: ”Rop hörs i Rama och
gråt och högljudd klagan: Rakel begråter sina
barn, hon låter sig inte trösta sig, ty de finns inte
mer”. (Matteus 2:16-18) Historien upprepar sig.
Julen är här
Nu är det advent och jul. Det är viktigt att vi
också detta år får fira advent och jul med alla
dess traditioner även när det är turbulent i

världen. Det normala mitt i röran, det normala
mitt i sorgen och smärtan, är läkande och hjälper
oss att hålla hoppet levande, hjälper oss att se att
det finns en morgondag, en framtid.
Även om barnet som föds i Betlehem är
annorlunda än alla andra barn, är varje barn
som föds ett hoppets tecken. Även här upprepar
sig historien. Det unika den första julen var att
barnet som föds och läggs i en krubba är Gud
själv, Marias son. ”Medan de befann sig där
vara tiden inne för henne att föda och hon födde
sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och
lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns
plats för dem inne i härberget”. (Lukas 2:6)
Jag vill som herdarna säga: ”Låt oss gå in till
Betlehem och se det som har hänt”. Välkommen
att följa med i julens alla händelser i våra
gudstjänster och andra arrangemang. Julen är
ljusets, hoppets och livets tid. Det nya barnets
tid, framtidens tid. Också i det perspektivet
upprepar sig historien. Ljuset är alltid starkare
än mörkret.
En välsignad jultid och ett gott nytt år!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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JUL NYÅR OCH TRETTONDEDAGSTID
I LOMMA KYRKA
SAMLING KRING KRUBBAN
Julafton 11
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Jonas Gehlin
JULBÖN
Julafton 14
”Ett barn är fött”
Musiker: Maria Jönsson
Sång: Maria Jönsson
Präst: Jonas Gehlin
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 Maria Jönsson
Präst: Jan-Olof Aggedal
BETLEHEMSMÄSSA
Annandag jul 18
”Brödhuset”
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Lisa Buratti

NYÅRSBÖN
Nyårsafton 16
”Mot en ny tid”
Tvärflöjt: Jörgen Tånnander
Cello: John Ehde
Piano, sång och orgel: Bengt Wittje
Präst: Lisa Buratti
NYÅRSDAGEN
Nyårsmässa 16
”Ett nytt år i Jesu namn”
Musik: Bengt Wittje
Präst: Karin Riberth
SÖNDAG EFTER NYÅR
Söndag 3 januari 11
Högmässa
”Guds hus”
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Karin Riberth
TRETTONDEDAG JUL
6 januari 11
”Du stjärna över Betlehem”
Lomma kyrkokör under ledning av Bengt Wittje
Sång: Rut Edman
Violin: Klas-Göran Wahlgren
Präst: Jan-Olof Aggedal
FÖRSTA EFTER TRETTONDEDAG JUL
10 januari 11.00
Ekumenisk gudstjänst i Strandkyrkan
”Jesu dop”
Predikant: Jan-Olof Aggedal

JULENS PSALMER
Söndag 27 december 16
”Nu tändas tusen juleljus”
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Jan-Olof Aggedal

4

5

Musik i Lomma kyrka
6 december 17
Julkonsert med Kulturskolan
8 december 17.30 och 19.30
Julallsång med Gabriel Forss
12 december 18
Julkonsert med La Voix och Lomma kyrkokör
Violin: Klas-Göran Wahlgren
Piano och musikalisk ledning: Bengt Wittje

Julmys
Den 26 december, Annandag jul, 15.30-17.30
blir det julmys med kaffe och julkakor, sång och musik
i Byskolan vid Lomma kyrka. Det finns möjlighet
att fortsätta gemenskapen i kyrkan, där det firas
Betlehemsmässa 18.
Varmt välkommen till en stunds gemenskap i juletid!
Anmäl dig gärna till församlingsexpeditionen
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se mellan 10 och 12,
telefon 040-41 61 20 senast den 18 december.

13 december 17 och 19
Luciagudstjänster med La Voix
Tvärflöjt: Jörgen Tånnander
Piano och musikalisk ledning: Bengt Wittje
14 december 18.30
Konsert
Kulturskolans cello- och kontrabaselever
under ledning av Ulrika Lorentzi
20 december 17
Julkonsert med Gyllins Drängar
16 januari 15
Månadens orgelkonsert
Robert Bennesh
17 januari 18
Gospelgudstjänst med församlingens konfirmander
under ledning av Lasse Axelsson
Piano och orgel: Bengt Wittje
Trummor: Jonas Gehlin
Bas: Anders Carlsson
24 janauri18
Musikgudstjänst med Andante, Lomma kyrkokör,
La Voix och Vocal Six
under ledning av Bengt Wittje och Maria Jönsson
13 februari 15
Månadens orgelkonsert
Bengt Wittje

6

Julstuga
Söndagen den 6 december 11.30-17
i församlingshemmet, Skolgatan 4
11.30 Grötservering
13 Julspelsgudstjänst
Körerna Sångfåglarna och Andante m.fl medverkar
14-17
Julpyssel
Julkaffe med kakbuffé
Fiskdamm för alla barn
Änglautställning
Julklappsinsamling till Litauenhjälpen
15 Dans kring granen
16 Vi sjunger julsånger
Alla intäkter går till Svenska kyrkans internationella arbete.

Julafton
Mat, sång och gemenskap 12-14 i Byskolan
Vi äter en jultallrik till självkostnadspris.
Anmälan senast den 20/12 till
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se eller 070-44 19 870
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Jullunch i Byskolan

Stickcafé

10 december
12 Middagsbön därefter jullunch i Byskolan

i Byskolan vid Lomma kyrka 18-21

Anmälan senast 7 december till carina.wenliden@svenskakyrkan.se eller 070-99 31477

Skänk en julklapp!
Julklappsinsamling till behövande barn i Litauen
Insamlingen pågår fram till och med julafton.
Julklapparna kan innehålla leksaker, klädesplagg, skrivmaterial med mera.
Kläderna och leksakerna behöver inte vara nya men hela och rena.
Märk paketen med ålder och storlek och om det passar en pojke/flicka.
Julklapparna kan lämnas i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Har du frågor, kontakta Helge Forsberg (040-41 11 40) eller Jonas Gehlin
(0702-95 66 05, jonas.gehlin@svenskakyrkan.se)

Luciatåg
8 december
15–17 i församlingshemmet, Skolgatan 4
16 Luciatåg med barnkörerna Sångfåglarna och Miniorerna

14 januari
4 februari
3 mars
31 mars
28 april
Välkommen med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration. Ingen föranmälan behövs.
Information: Lena Palmér 073–99 27 381

Kyrkans träffpunkt på Havsblick
Andakt 13.30 med efterföljande kaffe följande tisdagar:
1 december
15 december
19 januari
2 februari
Café 13.30 med en stunds kravlös gemenskap kring en kopp kaffe följande tisdagar:
12 januari
26 januari
9 februari.
Vi gör uppehåll under mellandagarna men du är välkommen till Julmys på
Annandag jul i Byskolan, se sidan 7.
OBS! den 8 december flyttar vi caféet till församlingshemmet, där det är Luciacafé
mellan 15 och 17. Luciatåg med Sångfåglarna 16.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!

Luciagudstjänster 13 december
17 och 19 i Lomma kyrka
Kören La Voix
Tvärflöjt Jörgen Tånnander
Präst: Jonas Gehlin
Piano och musikalisk ledning: Bengt Wittje
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Födelsedagsfester 2016
Vi som arbetar i Lomma församling kommer att uppmärksamma dig
som under 2016 fyller 80, 85, 90, 95 och 100 år vid fyra olika födelsedagsfester.
En i mars, en i juni, en i september och en i november. Dessa fester kommer att ersätta
”De äldres fest”. Du kommer att få en personlig inbjudan till kalaset och får gärna
ta med dig en anhörig eller god vän.
Vi ser fram emot att få träffa dig i församlingshemmet!
Cecilia Lagerquist, diakon
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Detta har hänt vid Lomma
kapell
Det utåtriktade kapellrummet möjliggör, genom
sin uppglasade frontfasad, att i minnenas stund
betrakta livet i form av det öppna ålandskapet.
Denna pärla till byggnad stod klar år 1967 efter
ritningar av Tage Møllers Arkitektbyrå.
Vid detta tillfälle fanns det plats för sex kistor
i kylrummet. Med ökad befolkning i Lomma
kommun uppkom större behov av kistförvaring.
För några år sedan utökades därför kapaciteten
till det dubbla genom kistförvaring i två plan.

Aktuellt på kyrkogården
Kontakt sökes
med anhöriga till de gravplatser som har en
kontaktskylt utsatt. Den kan bero på tre olika
saker:
1. Ett långt avtal går ut inom två år (två svarta
streck på pinnen).
2. Gravstenen är uppsäkrad på grund av
otillräcklig montering (uppenbar vanvård
efter två år).
3. Gravplatsen är ovårdad/vanvårdad.
I de fall vi inte får kontakt med anhöriga måste
vi återta gravplatsen.

flytta statyn ”Sista steget” inomhus för att den inte
skulle bli stulen. Nu, efter att ha fått ny och säker
sockel, kommer alla som vill se den vackra damen
se henne i församlingshemmet.
Skulpturen ”Sista steget” är gjord av Edvard
Trulsson från Malmö och invigdes den 7 juni 1953.

Nu uppstod problem. Kistlyften tålde inte att
stå i kylda utrymmen. Irritationsmomenten blev
många för lyftens förvaring under förrättningar.
Resultatet blev en tillbyggnad till kapellet på
knappt 20 m² med förrådsfunktion. I detta
utrymme kan även en kransvagn förvaras.
Gräsytorna på kapelltaket har ersatts med sedum
på nya tätskiktslager.
Ytan av smågatsten i anslutning till kapellet
har genom åren ”satt” sig och var i behov av
omläggning. Detta har genomförts med ett
tjockare bärlager och en mer bindande sättning
i form av bågar.
Nästan alltid vid grävningsarbeten i befintliga
hårdgjorda markytor uppstår frågan, ”ska vi
inte göra detta också, nu när vi ändå håller
på?” Så skedde även i detta fall. Resultatet

blev att septitanken, som en gång i tiden hade
ersatt trekammarbrunnen, nu betraktades ha
gjort sitt. Ersättaren blev en tryckledning,
som under en förmiddag, i mullvadsliknande
rörelser dirigerades med hjälp av datateknik upp
till närmsta avloppsbrunn, belägen vid Gamla
lärarbostaden.
Skylten ”Begravning pågår” har många besökare
till kyrkogården vid ån mött. De åtföljande
kommentarerna har ofta varit ”Åh, då får vi gå
tillbaka uppför backen”. Dessa ”återgående”
promenader är nu slut. För att på ett enklare sätt
nå Nya kapellkyrkogården vid urnutlämning
har nu nivåskillnaden vid kapelltillbyggnaden
försetts med en trappa.
Några detaljer återstår som trappräcke samt dörr
till tillbyggnad. Dessutom skall tillbyggnaden
förses med skifferplattor för att återknyta till
det uttryck som en gång Tage Møller gestaltade.
Text och foto: Bosse Svensson

För frågor om skötselavtal, gravrättstid och
gravrättsinnehavare kontaktar ni lämpligast
assistent Barbro Karlsson, 040-41 61 20 måndag,
onsdag, torsdag och fredag klockan 10-12.
För frågor om arbeten på kyrkogårdarna och
om driften kontaktar ni kyrkogårdsföreståndare
Ulrika Schlyter, 0704-41 66 10 må-fr 7-15.30.
Sista steget
har tagit steget in från Östra kyrkogården till
foajén i församlingshemmet på Skolgatan 4. När
tjuvar härjade som värst på våra kyrkogårdar
och stal koppartak och stuprör beslutade vi att
12
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Musen som kyrkråttan missade
eller berättelsen om en julpsalm
Det var sent på kvällen dagen före julafton år
1818 när en hungrig mus i den österrikiska byn
Oberndorf beslutade sig för att ta ett rejält bett i
orgelns stora läderbälg. Utan bälg blir det ingen
luft i orgelpipor.
När kantor Franz Gruber på julaftons morgon
kom till kyrkan för att öva till kvällens
julnattsmässa kom det inte så mycket som en
suck ur den stora orgeln. Desstomer suckade,
stönade och ropade kantorn när kyrkoherden
Joseph Mohr kom rusande till kyrkan.
Vad ska vi göra? Vi kan inte fira julnattsmässa
utan musik . Vid jul förväntar sig människor
att det ska vara så som det alltid har varit.
Människor vill känna igen sig. Höra orgeln brusa
och sjunga de välkända sångerna. ”Vad ska vi
göra?”, suckade kantorn. Nu var goda råd dyra.
Det var kyrkoherde Joseph som kom på vad
man skulle göra, nämligen att han och kantorn
skulle sjunga duett.
Kyrkoherden var nämligen en van sångare
och estradör. Han uppträdde gärna och ofta
med små egna visor i värdshuset. Kantorn
var först avvisande, men blev sedan nyfiket
skeptisk. Kunde det verkligen finnas visor i
värdshusreportoaren som passar vid julnattsmässan? Kyrkoherdens sånger var inte kända
för att inte alltid vara så sedliga.
Ur fickan plockade Mohr upp ett handskrivet
papper med en dikt som han bad kantorn att
tonsätta. Frans Gruber tog pappret och läste:
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Stille Nacht, Heiligen Nacht!
Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en frälsare född.

den nya sången. Någon undrade var musiken
tagit vägen. En annan tyckte att melodin var
härlig, någon annan undrade vad krogmelodier
hade i kyrkan att göra.
En vinbonde lär ha uttryckt att melodin var
för mjäkig, något sådant kan aldrig slå. En
dagslända, sämre än vad som brukade sjungas

på värdshuset av samma kyrkoherde. Den här
visan kommer aldrig att bli någon hitt, spådde
vinodlaren.
Så fel han skulle få. År 1915 översatte Oscar
Mannström texten till svenska. Nästan 200
år senare är Stilla Natt världens mest sjungna
julpsalm.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
kring de vaktande herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen,
eder är frälsaren född.
Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en frälsare född.
När han läst f ärdigt, vände han sig till
kyrkoherden med ett enda ord: ”Strålande”.
Han gick hem. På några timmar hade han
melodin klar.
Ef ter någ ra genomsju ng ni ngar hade de
två en visa för två röster och gitarr klar.
Efter julnattsmässan stod kyrkoherden och
kantorn som vanligt i kyrkporten för att önska
församlingen god jul.
D e n n a s t i l l a n at t va r d e t m å ng a s om
kommenterade det som hänt med orgeln och
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Församlingslägret på Åsljunga 4-6 september 2015
Gemenskap, glädje, musik, lek, och korvgrillning... Ja, allt det där som hör ett läger till
tror jag att vi lyckades få med och uppleva under
församlingslägret i början av september. Vi var
drygt 35 personer som förväntansfulla hade tagit
oss upp till Åsljunga.
Trots en åldersblandad skara innehållande allt
från småbarn till pensionärer, lyckades vi få ihop
flera aktiviteter som förenade oss. Den fina tavlan
vi skapade gemensamt på temat ”Tro, hopp och
kärlek” var ett bevis på detta. Det var roligt att
tavlan klarade transporten hem till Lomma så att
den under hösten har kunnat välkomna oss när vi
kommit in till församlingshemmet!

Med en välsmakande frukost i magen gav vi oss
under söndagen i kast med en verkstadsgudstjänst.
Några smyckade rummet och altaret, några valde
ut sånger medan andra stod för textläsning.
Barnen var så duktiga, på jättekort tid fick de ihop
både roller och rekvisita till ett drama om ”Den
barmhärtige samariern”.

/Elisabet Ädelroth, församlingsbo
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Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 24 november

13.30

Havsblick, café.

Torsdag 26 november

12.00

Middagsbön, lunch i församlinshemmet.

Lördag 28 november

15.00

Adventsmusik i Lomma kyrka.

Söndag 29 november
11.00
1 i advent		
Ett nådens år

Festmässa, kyrkokören, La Voix, trumpet
söndagsklubben, kyrkkaffe i Byskolan.

Tisdag 1 december

13.30

Havsblick, andakt.

Onsdag 2 december

12.00

Andrum, lunchmusik i Lomma kyrka

Torsdag 3 december
12.00
Middagsbön, lunch i församlingshemmet
		
18.30
Taizégudstjänst med Open space i
		
Strandkyrkan

Jag tror vi alla vid tiden för avfärd hemåt mot
Lomma var lite småtrötta, men på samma
gång säkert också både glada, upprymda och
tacksamma över alla delade upplevelser, härliga
skratt och nystiftade bekantskaper. Eller som
ett av barnen utbrast: ”Kan vi inte åka på läger
varje helg...?”

Under lördagen gavs det möjlighet till mer
skapande, de minsta deltog i spännande skattjakt
och det blev även tid för både vuxensamtal och
lite sång. En del passade också på att kanota och
testa fiskelyckan i den intilliggande sjön.

Ur almanackan

Söndag 6 december
2 i advent
Guds rike är nära

11.30-17

Julstuga i församlingshemmet

13.00

Julspelsgudstjänst

Tisdag 8 december

15-17

Luciacafé i församlingshemmet

16.00

Luciatåg i församlingshemmet

17.30

Julallsångskonsert i Lomma kyrka

19.30

Julallsångskonsert i Lomma kyrka

Torsdag 10 december

12.00

Middagsbön med jullunch i Byskolan

Lördag 12 december

18.00

Julkonsert i Lomma kyrka

Söndag 13 december
3 i advent
Bana väg för Herren

17.00

Luciagudstjänst i Lomma kyrka

19.00

Luciagudstjänst i Lomma kyrka

Måndag 14 december

10.00

Minstas avslutning

18.30

Konsert i Lomma kyrka

Tisdag 15 december

13.30

Havsblick, julgudstjänst

Onsdag 16 december

12.00

Andrum, lunchmusik i Lomma kyrka

Söndag 20 december
4 i advent
Herrens moder

11.00

Högmässa

17.00

Julkonsert i Lomma kyrka

Julafton 24 december
Den heliga natten

11.00

Samling kring krubban

12-14

Jul i gemenskap i Byskolan

14.00

Julbön

23.30

Musikgudstjänst i julnatten
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Juldagen 25 december
Jesu födelse

7.00

Julotta

Annandag jul 26 december

15.30-17.30

Gemenskap i jultid i Byskolan

18.00

Betlehemsmässa

Söndag 27 december
Söndag efter jul
Guds barn

16.00

Julens psalmer

Nyårsafton 31 december

16.00

Nyårsbön

Nyårsdagen 1 januari
I Jesu namn

16.00

Nyårsmässa

Söndag 3 januari
Söndag efter nyår
Guds hus

11.00

Högmässa

Trettondedag jul 6 januari
Guds härlighet i Kristus

11.00

Högmässa

Söndag 10 januari
1 ef trettondedag jul
Jesu dop

11.00

Ekumenisk gudstjänst i Strandkyrkan

Tisdag 12 januari

13.30

Havsblick, café

Söndag 17 januari
2 ef trettondedag jul
Livets källa

18.00

Gospelgudstjänst

Tisdag 19 januari

13.30

Havsblick, andakt

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 13.00, då i regel två barn blir
döpta. 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 040 – 41 61 20.

2016

Lördag 17 januari		

Doplördag

Söndag 24 januari
Septuagesima
Nåd och tjänst

18.00

Musikgudstjänst

Tisdag 26 januari

13.30

Havsblick, café

Söndag 31 januari
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus

18.00

Ljusvesper

Reservation för ändringar.
Aktuell information hittar du på www.svenskakyrkan.se/lomma eller i Lommabladet eller på
lördagar 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, Prästbergavägen 69 eller församlingshemmet, Skolgatan 4 kan du beställa kyrktaxi.
Ring och beställ minst 45 minuter innan på tfn 040–41 41 41.
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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 040 – 41 61 20.

Begravning

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
tfn 040 – 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
Lomma kyrka: Prästbergavägen 69
Församlingshem: 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

BARNLEDARE:
Elisabeth Erlansson
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se

PRÄST:
Karin Riberth
Arbete:
040-41 45 10
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se

KAMRER:
Kristina Berglund
Arbete:
040-41 68 30
E-post:
kristina.berglund@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:
Cecilia Lagerquist
Arbete:
040–41 34 20
Mobiltelefon:
0704–41 66 08
E-post:
cecilia.lagerquist@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

ASSISTENT:
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 ORDFÖRANDE:
Lena Forsberg
Telefon:
040-41 17 13
KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE:
Kirsti Haaland
Telefon:
040-41 43 26

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

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

