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PÅSK
Dopet och påsken hör samman.
Dopet och påsken handlar om ”genom död till liv”.
När vi under fastans fyrtio dagar, och då
särskilt under Stilla veckan från Palmsöndag till
Påskdag, följer dramat om Jesu sista tid på jorden
är det tydligt att det handlar om genom död till
liv. Det handlar om hur Jesus är föraktad och
övergiven, mobbad och skrattad åt för att till sist
torteras och korsfästas till döds. Men det handlar
också om hur det mörkaste mörker blir bländande
ljus. Det handlar om hur Långfredagens mörker,
”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit
mig”, förvandlas till Påskdagens ”evigt strålande
morgonsol”. Kristus är uppstånden! Herren lever,
våga tro det! All förvandling, allt liv har samma
mönster, ”genom död till liv”.
Dopljus
När vi döps, oavsett om vi döps som barn, unga
eller vuxna, knyts vi till gemenskap med Jesus.
Som unika individer blir var och en i sitt dop
en del av mönstret genom död till liv. När vi
döps dör vi och uppstår vi med Kristus Jesus.
Dopet är påskens gåva då Gud lovar att vad som

än händer den döpte under livet, både de dagar
man upplever att det är så och de dagar man
inte känner det, är Gud med oss alla dagar intill
tidens slut. Precis som fostervattnet i mammas
mage omsluter oss, omsluter oss dopets vatten
för att skydda och bevara oss under livet. Att
dopet är påskens gåva markerar vi vid varje dop
då vi tänder den döptes dopljus på påskljusets
f laddrande låga. Påskljuset som tänds på
påsknatten som en påminnelse om att ljuset alltid
är starkare än mörkret, att Jesus är världens ljus,
att Kristus är uppstånden!
Allting nytt
Naturens rytm, från den isigaste och mörkaste
vinter till den soliga och ljusa våren, är för många
av oss det främsta vittnesbördet om mönstret
”genom död till liv”. När våren visar vägen
och Gud gör allting nytt är det dags att önska
varandra en glad påsk. Till dess önskar jag dig
en god fastlag med fastlagsbullar och från och
med Askonsdagen en välsignad fastetid. Vi går
mot ljusare tider.
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

PETRUSAKADEMIN
Våren 2015

Församlingshemmet Skolgatan 4 19−21
Förfriskningar serveras

			

10 mars
Jag är bara Nathan Söderblom, satt till tjänst
Om religionsdialog och ekumenik i Söderbloms anda.
År 1914 vigdes Nathan Söderblom till ärkebiskop. Ingen annan svensk har
betytt så mycket för ekumeniken, mötet mellan de olika kristna kyrkorna.
Jonas Jonson
TD, docent och biskop emeritus i Strängnäs stift

28 april
Varför Luther?
År 2017 firas reformationsjubileum med anledning av att det då är 500 år sedan Luther
(troligen) spikade upp sina 95 teser mot avlaten på Slottskyrkans dörr i Wittenberg på kvällen
31 oktober 1517. Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka, vad betyder det? Varför
inspireras vi just av Luther?
Erik Aurelius
Professor, biskop emeritus i Skara stift
Med Petrusakademin vill Lomma församling bidra till samtal och reflektion. Petrusakademins uppgift är att inbjuda
till föreläsningar och seminarier i spänningsfältet teologi, andlighet och kultur i historia och nutid. Det kan handla om
föreläsningskvällar med mer eller mindre kända föredragshållare som ger inspiration till samtal. Det kan också handla
om seminariedagar i samtalsform. Petrusakademins ambition är att såväl aktuell forskning som aktuella ämnen ska vara
vägledande vid val av program. Namnet är valt till minne av Jesu lärjunge Petrus; han som på samma gång var nyfiken,
trogen, trosviss och tvivlande. Vi vill liksom Petrus vara nyfikna och lära oss mer om livets hemligheter.
Petrusakademin leds av teol. dr. Jan-Olof Aggedal

Vi läser Lukas
I höst startas en bibelstudiegrupp på dagtid där vi läser Lukasevangeliet och
Apostlagärningarna tillsammans. Vi träffas varannan onsdag 10–11.30 i församlingshemmets
cafédel. Caféet är öppet mellan 9.30 – 12 och den som vill är välkommen
redan 9.30 för gemensam frukost innan bibelstudiet.
För mer information och anmälan kontakta Lisa Buratti tfn 0704–41 67 42

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.
I Stilla veckan, tisdagen den 6 mars, firas mässa 13.30.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!
Information: Ingrid Sivberg 040-41 34 20
Den nydöptes små fingrar pekar på korset, på vilket världens Frälsare är fästad.
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Dopet - ett liv i lärjungaskap

I Lomma församlings inventarieförteckningar
från den tiden står dessvärre ingenting om vem
som beställde eller betalade den. Kanske var
den en gåva från danska affärskontakter med
Lomma tegelbruk?

”Se jag sänder en ängel framför dig för att
skydda dig på vägen och föra dig till den plats
som jag har bestämt”.
De orden från Andra Moseboken 23:20 var
understrukna i min mormors Bibel, ord av
trygghet, som följde henne genom hela hennes
liv. Orden kommer för mig när jag betraktar
Lom ma k y rkas dopf unt: en k näböjande
barnängel som håller fram en skål formad till
en snäcka.

Lärjungaskap
Bissen och Thorvaldsen, lärjunge och mästare.
Så handlar dopet också om lärjungaskap. Dopet
är början på en vandring med Gud, en kallelse
till lärjungaskap och efterföljelse, där mästaren
är Jesus Kristus, Guds son. Snäckskalet som
utgör dopfuntens skål påminner oss om de
första lärjungarna, de som Jesus kallade
vid strandkanten den där gången för mer än
tvåtusen år sedan och som lade sina nät åt sidan
för att följa honom. Genom dopet infogas vi i en
stor familj av alla döpta genom tiderna och med
Jesus själv, som också lät döpa sig, av Johannes
Döparen, i floden Jordan.

I ortodox tradition är det en vanlig föreställning
att varje människa som döps får en skyddsängel
och änglar, liksom snäckskalet har funnits
med i dopframställningar i bildkonsten sedan
fornkyrkans tid.
Den första framställningen av änglanärvaro vid
dop lär finnas i Ponziano-katakomben i Rom
och är från 500-talet, men redan kyrkofadern
Tertullianus, som levde cirka 160-225, nämner
i skrift änglar i dopsammanhang. Första
gången snäckskalet förekommer i bildkonsten
i dopsammanhang är i en Ravenna-mosaik från
400-talet.
Änglarna
Änglarna är budbärare från Gud och blir en
tydlig symbol för gudsnärvaron. I dopet bryter
det himmelska in i vår vardag, och den treenige
Guden själv (Fader, Son och Ande), rör vid
den som döps genom dopets vatten och de ord
som uttalas av prästen: ”NN, jag döper dig i
Faderns och Sonens och den Helige Andens
namn, Amen.” Ett mysterium kallade man det
i fornkyrkan, ett sakrament säger vi idag.
Dopänglar, det vill säga änglar som håller fram
en skål för dopvattnet eller änglar som svävar
över dopfunten blev en vanlig företeelse under
barocken och då särskilt i den tyska evangeliska
kyrkan.
Dopängeln i Lomma kyrka är av danskt
ursprung och har sin alldeles egna berättelse.
Originalet i gips förvaras på Ny Carlsbergs
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Thorvaldsens dopängel Vor Frue Kirke Köpenhamn.
Fotograf: Lisa Buratti

Glyptotek i Köpenhamn och är gjort av den
danske bildhuggaren Vilhelm Bissen år
1844. Den gjordes som ett beställningsverk
till Middelfar t Kirke på Fyn, där också
marmorversionen finns idag. Egentligen hade
beställaren (en hög dansk militär), som var
mycket fäst vid Bertel Thorvaldsens dopängel i
Köpenhamns domkyrka, Vor Frue Kirke, önskat
att den kände mästaren Thorvaldsen själv skulle
utföra beställningen, men av någon anledning
blev det inte så.
Ist äl let g ick b e st äl l n i nge n v id a re t i l l
Thor valdsens elev och lärjunge Bissen.
Thorvaldsens dopängel är en vuxen knäböjande
ängel, medan Bissens ängel är en barnängel,
kanske som en hyllning från en före detta
lärjunge till sin mästare?
Lommas dopängel är en avgjutning av Bissens
lermodell, i järn och zink med bronspatinering
och kom troligen till Lomma i samband med
Lomma nya kyrkas invigningsgudstjänst år
1873.

Dopet en gåva
Att vara fadder knyter också an till detta. Fadder
kan den vara som själv är döpt och på så sätt
blir en medvandrare för den nydöpte. De är ett
stort hedersuppdrag och ett stort ansvar, som
samtidigt kan bli en inbjudan att själv få fundera
och växa i sitt dop.
Dopet är en gåva, en nåd kallar vi det för. Gud
sträcker ut sin hand och rör vid oss med sin
befriande kärlek. Och Gud drar aldrig tillbaka
sin hand. I Jesus Kristus lovar han att vara
med oss alla dagar till tidens slut. De orden är
hämtade från Matteusevangeliet 28:19 och läses
vid varje dop, som en påminnelse till oss alla om
Guds kärlek och närvaro, en trygghet att bära
med sig genom våra livs alla skiften.
Den tryggheten bar min mormor med sig, och
vid hennes begravning läste jag orden, som
följt henne genom livet och som fick följa henne
bortom det som är vårt jordiska liv, för dopet
handlar til syvene og sidst också om detta – att
gå från död till liv: ”Se jag sänder en ängel
framför dig för att skydda dig på vägen och föra
dig till den plats som jag har bestämt.”
Lisa Buratti, präst

Vilhelm Bissens dopängel i Lomma kyrka.
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Stort tack för julklapparna!

Sångfåglarna

I december genomförde Lomma församling tillsammans med Litauenhjälpen en julklappsinsamling. Såväl privatpersoner som företag skänkte bl.a. leksaker, kläder, skrivmaterial
som fyllde nio stora säckar. Julklapparna har förmedlats till barn och familjer i Litauen.
Stort tack!

Sångfåglarna är en kör för barn i 6-8årsåldern, där vi förutom att sjunga också har musiklek.
Några gånger per termin sjunger vi i kyrkan. Vi träffas varje tisdag 15.30-16.15
i församlingshemmet på Skolgatan 4. Det finns lediga platser till vårterminen.

Eftermiddag i församlingshemmet
Onsdagen den 4 februari 14-16
”Vårt vackra Lomma”
Lars-Göran Lillvik från Naturskyddsföreningen, visar naturbilder och berättar.
Onsdagen den 4 mars 14-16
”Nils-Gunnar Snygg i full frihet”
En glad eftermiddag med Nils-Gunnar som har många strängar på sin lyra med bl.a. sång,
komik och bygdemålstal.

Kören leds av Maria Jönsson. Välkommen med din anmälan till:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Andante
En kör för dig som tycker om att sjunga, men kanske inte kan noter eller har sjungit
i kör tidigare. Vår repertoar är blandad med såväl kristna som andra sånger och du är
med och påverkar sångvalet. Vi ses varannan tisdag ojämna veckor i
Lomma församlingshem 19-20.30. Alla mellan 20 år och 65 år är välkomna.
Kören leds av Maria Jönsson. Har du frågor eller vill anmäla dig,
kontakta: maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Program till onsdagen den 8 april och onsdagen den 6 maj meddelas senare.

Juniorerna
träffas torsdagar kl. 14-16.15 i församlingshemmet.
Välkommen du som går i årskurs 3-6 att ha roligt tillsammans med pyssel,
lekar, bakning och mycket mer.
Information och anmälan till elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se

Sportlovskul
måndag 16 februari och torsdag 19 februari 9.30 – 11.30 för barn 6 – 12 år
i församlingshemmet.
Vi pysslar, fikar och har sångstund.
Ingen anmälan behövs.

Orgelskoj

måndag 9 mars 10 i Lomma kyrka.
Barnen får provspela på orgeln och vi sjunger tillsammans.
Efteråt fikar vi i Byskolan.

ATT VÅGA LYSSNA PÅ RIKTIGT
Måndagen den 16 mars 19.30-21
Alexandra Green Tetschet, regionchef på Fryshuset i Malmö
Alexandra utvecklar sina tankegångar och erfarenheter från Fryshuset kombinerat med sin
egen föräldraroll med tyngdpunkt på att våga finnas där för barn och ungdomar – på riktigt.
Fryshuset är en ideell organisation som jobbar för och med unga i Malmö och som är världens
största mötesplats för ungdomar.
För anmälan och frågor kontakta:
Kristina Markström, kristina.markstrom@svenskakyrkan.se, tfn 0761-41 25 00
Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se, tfn 0704-41 98 70
Varmt välkomna till församlingshemmet, Skolgatan 4 i Lomma!

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.
11 februari
25 februari
18 mars
25 mars
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Taizé och Open Space

Stilla veckan och påsk i Lomma församling

Succén fortsätter – i vår bjuder vi in till några temakvällar kring viktiga och spännande
ämnen. Vi använder oss av metodiken Open Space i Taizégudstjänstens form.

Lördag 28 mars
9-16 Stilla dag inför stilla veckan*
Lomma kapell och Byskola

26 februari 18.30-21
Meningen – Hur kan vi bidra till mening i vårt och varandras liv?
Församlingshemmet, Skolgatan 4
26 mars 18.30-21
Förlåtelse – Vad är kraften i förlåtelse?
Församlingshemmet, Skolgatan 4
16 april 18.30-21
Min & din sanning – Hur kan vi förstå varandra?
Strandkyrkan, Sävgången 2
21 maj 18.30-21
Evighet – Finns det en evighet och vad är vår del i den?
Strandkyrkan, Sävgången 2
Välkommen!
Ett sammarbete mellan Svenska kyrkan i Lomma, Strandkyrkan i Lomma,
Ny kraft och Kävlinge begravningsbyrå.

Café S
- för samtal om förlust, sorg och saknad, i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Du som vill och behöver samtala och möta andra i liknade livssituation är välkommen
att vara med i denna ”öppna gemenskap”. Över en kopp kaffe delar vi tankar, känslor
och erfarenheter. Du är välkommen de onsdagar du kan och vill.
Samtalsledare är diakon Ingrid Sivberg, tfn 040 - 41 34 20.
Under vårterminen 2015 träffas vi:
18 februari
11 mars,
1 april
22 april
13 maj
mellan 14.00 och c:a16.00
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Palmsöndagen 29 mars
Vägen till korset
10 Pilgrimsvandring från Strandkyrkan
11 Ekumenisk gudstjänst
Ägg- och sillunch
Tisdag 31 mars
13.30 Mässa i Stilla veckan på Havsblick
Dymmelonsdag 1 april
12 Middagsbön
Påsklunch i församlingshemmet, anmälan senast 29 mars.
Skärtorsdag 2 april
Det nya förbundet
19 Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande
Långfredag 3 april
Korset
15 Långfredagsgudstjänst
Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi
Damkör och instrumentalister
Påskafton 4 april
Genom död till liv
23 Påsknattsmässa
Påskdagen 5 april
Kristus är uppstånden
11 Festmässa
Församlingens präster och körer
Söndagsklubben
Kyrkkaffe
Annandag påsk 6 april
Möte med den uppståndne
18 Emmausmässa
*för detaljerad information se www.svenskakyrkan.se/lomma
och annons i Lommabladet eller kontakta någon av prästerna.
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Lunch

serveras i församlingshemmets café följande torsdagar
5 februari
12 februari
19 februari
26 februari
5 mars
12 mars
19 mars

26 mars
Onsdag 1 april påsklunch
OBS anmälan senast 29 mars
9 april
16 april
23 april

Lunchen inleds med middagsbön 12.

Stickcafé
i Byskolan vid Lomma kyrka 18–21
29 januari
26 februari
26 mars
23 april
Välkommen med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration. Ingen föranmälan behövs.
Information: Lena Palmér 073 – 99 27 381

Välkommen till musiklek!

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
Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se,
0704 – 41 98 70.

Musik i Lomma kyrka
7 mars
15 Konsert
John Ehde, cello
Bengt Wittje, orgel och piano
3 april
15 Långfredagsgudstjänst
Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi
Damkör och instrumentalister
Bengt Wittje, dirigent

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

Upprop från Burlövs församling, som möter många nyanlända flyktingar från Syrien:

AKUT BEHOV av vinterkläder!

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

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, solister, fastlagsbullar

Tisdag 17 februari

13.30

Havsblick, andakt

Askonsdag 18 februari
Bön och fasta

12.00

Askonsdagsmässa, lunch i Byskolan

Kontaktperson i Lomma är diakon Ingrid Sivberg, tfn 040-413420.

Torsdag 19 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Tack för din gåva!

Söndag 22 februari
1 i fastan
Prövningens stund

11.00

Högmässa, kyrkokören, öppen kör, solister

Tisdag 24 februari

13.30

Havsblick, café

Onsdag 25 februari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 26 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Alla storlekar, både män, kvinnor och barn! Gärna varma jackor och skor. Är det någon som
vill skänka NYA underkläder så tar vi också tacksamt emot dessa. Bara de senaste dagarna
har vi haft mellan 20-30 personer som kommer till församlingshemmet i Arlöv som behöver
hjälp med kläder. Förutom detta tar vi med kläder då vi besöker
transitboendet i Arlöv. Har ni möjlighet att hjälpa oss så är vi mycket tacksamma!
I första hand lämnas kläderna i Burlövs församlingshem, Kyrkogatan 4 i Arlöv.
Kontaktperson i Burlöv är Teresa Mårtensson, tfn 040-642 89 13.
Om du vill kan du även lämna kläder i församlingshemmet i Lomma,
Skolgatan 4, under dagtid.

KONTAKT SÖKES…
Kontakt sökes med anhöriga till de gravplatser som fortfarande
har uppsäkrade gravstenar. Det är viktigt att ni som inte har beställt ommontering gör detta snarast. Efter två års uppsäkring
och annonsering kommer vi att återta eventuellt kvarvarande
gravplatser med uppsäkrade gravstenar.
De första stenarna säkrades upp i maj 2013 på Kapellkyrkogården.
Kontakt sökes också med anhöriga till gravplatser som har en skylt med texten
”Gravrättsinnehavaren ombedes meddela sig med kyrkogårdsexpeditionen
0704-41 66 10”. Det är viktigt att vi får kontakt med släkten, eftersom det i många fall
handlar om att vi saknar registrerad gravrättsinnehavare.
Detta kan annars leda till att vi återtar gravplatsen. Skyltningen kan också
bero på att ett långt skötselavtal håller på att gå ut.
Kontakta kyrkogårdsföreståndaren 0704-41 66 10 eller
förvaltningsassistent 040-41 61 20, säkrast måndag, onsdag-fredag 10.00-12.00.
Ulrika Schlyter, kyrkogårdsföreståndare 0704-44 66 10

Vi tar tacksamt emot
dina restgarner!
På församlingens stickcafé kan dina garner
bli ett värmande plagg till någon i Litauen.
Kontakta Lena Palmér 073 – 99 27 381
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fotograf: Lena Palmér

18.30
Taizégudstjänst med Open Space i
		församlingshemmet
Lördag 28 februari		Doplördag
			
Söndag 1 mars
2 i fastan
Den kämpande tron

11.00

Högmässa

Tisdag 3 mars

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 5 mars

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 7 mars

15.00

Konsert, cello och orgel

Söndag 8 mars
3 i fastan
Kampen mot ondskan

11.00

Högmässa, kör

Tisdag 10 mars

13.30

Havsblick, café

Torsdag 12 mars

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 15 mars
Midfastosöndagen
Livets bröd

11.00

Högmässa, kyrkokören, öppen kör, solister

Måndag 16 mars

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 17 mars

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 18 mars

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 19 mars

12.00

Middagsbön, lunch
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 22 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk

11.00

Högmässa

Tisdag 24 mars

13.30

Havsblick, café

Onsdag 25 mars

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 26 mars

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

18.30
Taizégudstjänst med Open Space i
		församlingshemmet
Lördag 28 mars
9-16
Stilla dag, Lomma kapell och Byskola,
		anmälan
Söndag 29 mars
10.00
Palmsöndagen
11.00
Vägen till korset		

Pilgrimsvandring från Strandkyrkan
Ekumeniskgudstjänst i Lomma kyrka
Ägg- och sillunch

Tisdag 31 mars

Havsblick, Mässa i stilla vecka

13.30

Onsdag 1 april
12.00
		

Middagsbön, påsklunch i
församlingshemmet, anmälan

Skärtorsdag 2 april
Det nya förbundet

Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande

19.00

Långfredag 3 april
15.00
Korset 		

Långfredagsgudstjänst, Stabat Mater,
damkör, solister, stråkar mm.

Påskafton 4 april
Genom död till liv

Påsknattsmässa

23.00

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. 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 .

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.

Påskdagen 5 april
11.00
Festmässa, församlingens präster och körer
Kristus är uppstånden		kyrkkaffe
Annandag påsk 6 april
Möte med den uppståndne

18.00

Emmausmässa

Tisdag 7 april

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 9 april

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 12 april
2 i påsktiden
Påskens vittnen

11.00

Högmässa

Tisdag 14 april

13.30

Havsblick, café

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 tfm 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.
S k a m a n v ä lj a j o r d b e g r a v n i n g e l l e r
k remationsbeg rav ning? 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

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

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

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

FÖRVALTNINGSASSISTENT:
Barbro Karlsson
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@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

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 & Rose-Marie Larsson Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

