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Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

Klimatet hårdnar för troende
En tidig morgon vandrade vi några forskare
från Sverige, Norge, Tyskland och USA genom
bergen till den lilla staden Ma’aloula i utkanten
av Damaskus. Ma’aloula den lilla byn där
människor fortfarande talade arameiska, samma
språk som Jesus talade.
I kyrkan vars äldsta delar är från 300-talet intar
altaret, inte bara hedersplatsen, utan var ett av
världens få, kanske det enda bevarade, som såg
ut som offerbordet i Jerusalems tempel.
Altarskivan i svag skålform med ett litet hål
i mitten för förvaring av reliker, på templets
tid för att blodet från offeraltaret skulle kunna
rinna ut.
Altarets fyra hörn var utformade som änglavingar, symbolen för himmelens änglar som
står inför Guds tron och ständigt sjunger ”Helig,
helig, helig” (Jesaja 6:1-3).

Bomben
Ma’aloula och kyrkan i Ma’aloula var
ett kristet världsarv.
Jag skriver ”var” för det är inte mer. Kyrkan har
medvetet bombats för att den syriska regimen
ska kunna binda samman de olika delarna av
Damaskus. Jag skriver ”var en by” där man
talade Jesu språk, för dess invånare är till stor
del döda, eller tvingade på flykt. Några finns
nu hos oss i Sverige. Som kristna har de inget
berättigande längre i sin stad, sin by, sitt land,
sin kyrka.
Klimatet hårdnar för kristna i världen
Ma’aloula är inte den enda platsen på jorden
där etisk rensning av kristna sker systematiskt.
Enligt FN är kristna världens mest fördrivna
minoritet och Vatikanen uppger att mer än

hu nd rat usen k r ist na
runt om i världen dödas
varje år på grund av sin
tro. Mellanöstern är ett
särskilt problem.
Vi hör, från den arabiska
våren, rappor ter om
att kyrkor och kristna
skolor bränns och plundras, liksom affärer och
bostäder som tillhör den
kristna minoriteten.
Den arabiska våren har
blivit arabisk vinter för
våra bröder och systrar.
Klimatet hårdnar för
kristna i Sverige
Även i vårt land har
klimatet hårdnat.
I vårt land är det inte
Lommas kyrkoherde i samtal med kyrkoherden i Ma’aloula mars 2008.
endast vi kristna som
måste isoleras, så att inte fler blir utövande judar,
utsätts utan det verkar vara fritt fram att
kristna eller muslimer. Hur har det kunnat bli
trakassera religiös utövning.
så i toleransens förlovade land?
Slagord sprejas på moskéer, synagogor och
Vad kan jag göra?
kyrkor. En barbröstad kvinna skriker och
Låt oss vara uppmärksamma på orättvisor,
försöker spotta på sakramenten som protest i
förtryck, religiös beröringsskräck här hemma
den katolska domkyrkan i Stockholm.
och ute i världen. När ogräset gror under ytan
behöver rabatten rensas.
Judar och en del kristna i Malmö vågar inte
längre bära religiösa symboler synligt. När
Det har ingen betydelse vilket ogräs vi talar om,
vi inte längre förmår att respektera varandras
vilken färg eller religion eller ideologi ogräset
uttryck av helighet och bön, vår längtan efter
har. Allt fundamentalistiskt ogräs, religiöst,
att få leva ett tryggt liv i den tradition som var
politiskt eller filosofiskt, som kväver mångfald,
och en av oss tillhör, blir världen farlig.
tolerans, glädje, trygghet och gudstillbedjan
måste rensas för att vi och världen ska leva.
Det farligaste för oss i Sverige är inte de olika
religionernas trosutövning, snarare den falska
”Släck inte anden, förakta inga profetior men
bilden av religiös berörings skräck som är på
pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll
väg att genomsyra samhället.
er från allt slags ont” (1 Tess 5:19–22).
Att vara troende är för många att uppleva sig
vara pestsmittad, några som med alla medel

Gud välsigne dig!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Fotograf: Kristina Lindström.
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Invigning av om- och tillbyggt församlingshem
Fastlagssöndagen den 2 mars 2014
14.15

Samlingsmusik med SAXESS

14.30

Invigning med tal och sång

15.00

Fastlagsbullar
Rundvandring
Informationsutställning om aktiviteter i Lomma församling

16.00

Gudstjänst för små och stora

Musikensemble från Lomma kulturskola
Staffan och Ingeli Stegmark, sång och musik
Maria Jönsson, orgel & piano
Jonas Gehlin, präst
Jan-Olof Aggedal, präst
Välkommen att fira att om- och tillbyggnaden av
församlingshemmet, Skolgatan 4 äntligen är genomförd.
Välkommen att möta församlingens medarbetare och förtroendevalda.
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Utrota hungern!
På Askonsdagen den 5 mars börjar kyrkans fastetid då vi i Svenska kyrkan startar
insamlingen för att utrota hungern i världen. Hungern hör samman med klimatets
förändring, med torka och bristen på vatten. Du och jag kan vara med och bidra till
en bättre värld. Ärkebiskop Anders Wejryd skriver: Själva naturen, basen för vårt
liv, har börjat svikta. I många delar av Afrika upplever man en ny sorts värme. Torkan
stannar längre än förr. Regnperioderna har ändrat sitt mönster.
I Indien hotas stora områden av översvämning. När vi ser klimatförändringarna, finns
det då fortfarande hopp om att kommande generationer ska kunna leva drägliga liv på
vår planet? Och vad kan du och jag göra för att förändra?
Vi människor har utvecklat levnadssätt som utarmar ekosystemen och hotar människors
överlevnad. Bland annat på grund av detta sprider sig hungern i världen. Detta kan vi
inte acceptera. Tillsammans med kyrkor över hela världen arbetar vi både långsiktigt
med utvecklingssamarbete och kortsiktigt med katastrofhjälp.
Vi finns i världens alla hörn. Vi vet vad som behövs på varje plats. Vi hjälper människor
oavsett religion att själva påverka och förändra sina liv.
En viktig förutsättning för vårt arbete är stödet från människor som du.
Ge ditt stöd idag!
Tack!
Anders Wejryd, ärkebiskop
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Rytmik i Lomma församling

Barngudstjänster

Just nu är det fullt i våra grupper men du är välkommen att kontakta
kyrkomusiker Maria Jönsson, maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se.
Vi återkommer med nya grupper till hösten.

Vid några tillfällen under våren firas barngudstjänst på kyrkans minsta.
De korta gudstjänsterna är fyllda med mycket sång, musik och rörelse utifrån
ett visst tema. Nästa barngudstjänst blir den 7 april klockan 11 i församlingshemmet
på Skolgatan. Den 19 maj klockan 11 träffas vi i Alnarpsparken.
Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se,
tfn 0704 – 41 98 70.

Kyrkans minsta och Babycafe
träffas 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 9.30–11.30
Onsdagar 9.30–11.30
Torsdagar 9.30–11.30
Fredagar 9.30–11.30
Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se,
tfn 0704 – 41 98 70.

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.

Lunch
Torsdagar serveras lunch i församlingshemmets café.
Lunchen inleds med middagsbön 12.00.

Stickcafé
i Byskolan vid Lomma kyrka 18–21
Välkomna med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
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Gudstjänst med små och stora
Några gånger varje år firar vi gudstjänster speciellt anpassade för barn och familjer.
Nästa gudstjänst med små och stora blir i samband med invigningen av
församlingshemmet på Skolgatan 4 den 2 mars.

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.
12 mars
26 mars
8 april
23 april
7 maj
21 maj

Mässa runt ett bord
Lomma församling fortsätter att fira bordsmässor denna termin.
Varje torsdag klockan 19 samlas vi i församlingshemmet för att fira mässa under enkla
former och med samtalet som en röd tråd. Vid några tillfällen i vår fördjupar vi samtalet
i samband med mässan. Vi börjar som vanligt med bordsmässa klockan 19 och därefter
tar samtalet sitt avstamp i Bibelns egen bön- och psalmbok, Psaltaren.
I denna bok möter oss allt det som möter oss i livet: tro och tvivel, arbete och vila,
vardag och fest, framgångar och – motgångar, ensamhet och gemenskap.

Bordsmässa och samtal utifrån Psaltaren

27 mars
24 april

27 februari
6 mars
20 mars
3 april
Välkommen!

Information: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15

Har du frågor, får du gärna kontakta Jonas Gehlin tfn 040 – 41 67 14
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På väg mot invigning…

8

9

Tack Lena – välkommen Elisabet
Tusentals barn och föräldrar har under lång
tid mött barnledare Lena Palmér i källaren på
församlingshemmet där Kyrkans minsta håller
till. Nu går Lena efter över 25 år i ålderspension
och många Lommabor vill säga tack för lek och
sång, för samtal och omtanke. Lena kommer att
fortsätta vara församlingsbo och på frivillig
basis vara kyrkvärd och leda stickcaféet.
Tack Lena för många år av gediget arbete.
Välkommen Elisabet!
Till Lenas efterträdare som barnledare har
Elisabet Erlansson anställts från och med den 1
december 2013. Elisabet kommer att ansvara för
de minsta, församlingens öppna verksamhet för
barn och föräldrar, minior- och junioråldrarna
och tillsammans med församlingspedagogen
och familjeteamet utveckla församlingens pedagogiska arbete.

30 mars 18 Musikgudstjänst
Ruth Edman, sång
Bengt Wittje, orgel & piano
4 maj 18
Orgelkonsert, Bengt Wittje
18 maj 18
Vårkonsert med
Lomma Kyrkokör, solister och musiker under ledning av Bengt Wittje

Öppen gudstjänstkör
För Dig som inte läser noter eller tidigare sjungit i kör, utan som i psalmer och
mässmusik vill vara med i en gudstjänstgemenskap där man bara får vara som man är.

Barnledarna Elisabet Erlansson och Lena Palmér.

Lomma kyrkoråd under mandatperioden 2014-2017
Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar
för att församlingens grundläggande uppgift bli utförd, att vi kan fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn
över nämnders och arbetsutskotts verksamhet.
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Musik i Lomma kyrka

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Gunnel Sjöbäck (FVK)
Lena Forsberg (FVK)
Marianne Axelsson Ståhl (FVK)
Crister Jonsson (FVK)
Thomas Nilsson (FVK)
Kirsti Haaland (FVK)
Britt Midlöv (FVK)
Anita Wigren (S)
Camilla Ståhl (S)
Annemarie Björkman (S)
Bo Svensson (S)
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Anna Ericsson (FVK)
Ingemar Wallenborg (FVK)
Paul Johansson (FVK)
Britt Hjertqvist (FVK)
Krister Erlansson (FVK)
Josefine Erlansson (FVK)
Anna-Greta Wandegren-Heinegård (S)
Lisa Bäck (S)
Mona Dahlskog (S)
Kjell Nilsson (S)

Vår gudstjänst är fylld av musik, psalmer och böner som inbjuder till vila,
tröst, reflektion och inre växande.
Du är välkommen att komma när du vill några av följande söndagar
16 mars, 30 mars, 6 april, 4 maj och 18 maj.
Vi träffas 9–9.30 då vi sjunger igenom dagens psalmer och mässmusik.
Gudstjänsten börjar 10.00.
Välkommen!
Bengt Wittje, bengt.wittje@svenskakyrkan.se tfn 0704 – 41 66 06

Söndagsklubben
Under några gudstjänster i vår kommer vi att erbjuda barnen en egen samling,
Söndagsklubben. Hit är alla barn välkomna, med eller utan en vuxen.
I Söndagsklubben pratar vi om Bibelns berättelser, sjunger och pysslar tillsammans.
I vår träffas vi:
Söndag 16 mars 10.00
Söndag 20 april 10.00

Ungdomscaféet

Ungdomscaféet är en mötesplats för dig som är 14 och äldre.
Vi kommer ett ha öppet måndagar 18.00–21.00 i församlingshemmet.
På Ungdomscaféet har du möjlighet att träffa och lära känna nya människor.
Hit kan du komma för att fika, umgås med vänner, prata om både viktiga och
oviktiga saker. Vi erbjuder en aktivitet varje gång för dem som vill.
Start 24 februari.
Ledare är Kristina Markström och Rebecca Jörgensen
Välkommen!
Information: kristina.markstrom@svenskakyrkan.se
eller rebecca.jorgensen@svenskakyrkan.se
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Ur almanackan

Café S

samtal – saknad – sorg
Varannan onsdag eftermiddag öppnar Café S i Lomma, församlingshemmet,
Skolgatan 4, kl. 14 – 15.
Då samtalar vi om förlust, sorg och saknad. Du som vill är välkommen att vara
med i denna öppna gemenskap där vi över en kopp kaffe delar tankar och
erfarenheter. Du är välkommen de onsdagar du kan och vill.
26 mars
9 april
23 april
7 maj
21 maj
Välkommen! Ingrid Sivberg, diakon och samtalsledare

Kör för alla
En kör för dig som tycker om att sjunga, men kanske inte kan noter eller har
sjungit i kör tidigare. Repertoar är blandad med såväl kristna som andra sånger.
Du är med och påverkar sångvalet.
Vi sjunger varannan måndag, ojämna veckor, i Lomma församlingshem klockan
19.00-20.30. Alla mellan 20 år och 65 år är välkomna.
Har du frågor eller vill anmäla dig, är du välkommen att kontakta Maria Jönsson.
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se eller 0703 – 28 66 05.

Barns behov och föräldrars möjligheter
Torsdagen 6 mars 19
med Louise Hallin, barnmorska, psykoterapeut och ledande barnexpert.
En inspirerande föreläsning kring barns behov och föräldrars möjligheter
med fokus på det moderna föräldraskapet och utvecklingspsykologi för
barn och unga.
Information: kristina.markstrom@svenskakyrkan.se

Himlaskoj – miniorer
för dig som går i förskoleklass t.o.m. årskurs 3.
Varannan måndags eftermiddag kl. 14.00–17.00 från vecka 9 t.o.m. vecka 21.

Himlaskoj – juniorer
för dig som går på mellanstadiet.
Varannan tisdag eftermiddag kl. 14.30– 17.00 från vecka 9 t.o.m. vecka 21.
I båda grupperna erbjuder vi roliga aktiviteter utifrån barnens önskemål,
alltifrån pyssel till lekar och utomhusaktiviter.
När Miniorerna träffas har du även möjlighet att sjunga i barnkören Sångfåglarna.
För mer information och anmälan kontakta Elisabeth Erlansson, barnledare,
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se, tfn 0704 – 41 98 70.
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Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 2 mars
14.30
Invigning av församlingshemmet,
Fastlagssöndagen 		
Skolgatan 4, utställning och
Kärlekens väg 		fastlagsbullar
16.00
Gudstjänst för stora och små, i		
		
församlingshemmet, Skolgatan 4
Tisdag 4 mars

13.30

Havsblick, andakt

Askonsdag 5 mars

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

19.00
		

Askonsdagsmässa, thesamtal i
Byskolan inför fastan

Torsdag 6 mars

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

12.00

19.00
Bordsmässa, med thesamtal i försam		lingshemmet
Söndag 9 mars
1 i fastan
Prövningens stund

10.00

Högmässa

Tisdag 11 mars

13.30

Havsblick, café

Onsdag 12 mars

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 13 mars

12.00

Middagsbön, lunch, församlingshemmet

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 16 mars
2 i fastan
Den kämpande tron

10.00

Högmässa, solist, söndagsklubb

Tisdag 18 mars

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 20 mars

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00
Bordsmässa, med thesamtal i försam		lingshemmet
Söndag 23 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk

18.00

Mariamässa, kör

Tisdag 25 mars

12.00

Havsblick, café
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Onsdag 26 mars

14.00

Café S i församlingshemmet

Torsdag 27 mars

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 20 mars
Midfastosöndagen
Livets bröd

10.00

Högmässa

18.00

Konsert, orgel och sång

Tisdag 1 april

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 2 april

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 3 april

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

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 12.00, då i regel
två barn blir döpta. Några gånger varje år sker
dop i församlingens huvudgudstjänst 10:00.
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 telefon 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 telefon 41 61 20.

19.00
Bordsmässa, med thesamtal i försam		lingshemmet
Söndag 6 april
10.00
5 i fastan		
Försonaren
18.00

Söndagsgudstjänst med dop
öppen kör, solist

Måndag 7 april

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 8 april

13.30

Havsblick, café

Onsdag 9 april

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

14.00

Café S i församlingshemmet

Torsdag 10 april

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 13 april
Palmssöndagen
Vägen till korset

10.00

Ekumenisk vandring från Strandkyrkan

11.00

Ekumenisk gudstjänst, kyrkkaffe

Musikgudstjänst, orgel, piano, sång

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”.
Använd gärna kyrktaxi till gudstjänster och sammankomster.

Ring och beställ minst 45 minuter innan på telefon 040 – 41 41 41.
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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 f lesta 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.
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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

fritidsledare:
Rebecca Jörgensen
Arbete:
0704-41 69 50
E-post:
rebecca.jorgensen@svenskakyrkan.se

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

Barnledare:
Elisabet Erlansson
Arbete:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se

Präst:
Jonas Gehlin
Arbete:
040-41 67 14
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer:
Kerstin Johansson
Arbete:
040-41 68 30
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se

Präst:
Lisa Buratti
Arbete:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent:
Kristin Lindqvist
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se

Diakon:
Ingrid Sivberg
Arbete:
040-41 34 20
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post:
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se

Församlingshemsvärd:
Carina Wenliden
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
carina.wenliden@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.markström@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

Foto om inget annat anges: Jan-Olof Aggedal Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

