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Se möjligheterna!

Färdas tillsammans… med biskop Johan

När det blåser bygger somliga vindskydd medan
andra bygger väderkvarnar. Jag tillhör dem
som är född obotligt optimist, en sådan som
hellre bygger väderkvarnar än vindskydd. En
sådan som försöker se möjligheter när andra ser
svårigheter. Ibland kan det dock vara förståndigt
att bygga vindskydd och invänta rätt tid. Risken
är bara att rätt tid aldrig kommer, att sedan aldrig
blir nu. När det blåser som värst kan man behöva
ta skydd ett tag för att vila i lä, hämta kraft, ladda
batterierna för att orka bygga vidare, för att orka
satsa på framtiden. Det är ledarskap att veta när
sedan kan och ska bli nu. Det är en livskonst att
veta när tiden är inne för handling, när sedan
blir ett nu. På våra arbeten, i våra skolor, i våra
relationer, i våra olika uppdrag och i våra egna
liv är utmaningen att se möjligheter, att förvandla
sedan till nu, att krypa ur vindskydden och låta
vindmöllorna snurra.

Under tiden 19–23 april visiterar biskop Johan
Tyrberg Bara kontrakt, dvs. församlingarna
i Burlöv, Lomma, Staffanstorp och Svedala
kommuner. Under fem dagar t räf far
biskopen församlingsbor, medarbetare och
förtroendevalda på temat Färdas tillsammans.

På Fotografiska i Stockholm beskådade jag det
ena porträttet efter det andra. Somliga ansikten
var kända, andra för mig helt okända. Alla
dock med en skarp blick som verkade vilja se
betraktaren i ögonen, se bakom masken, se
människan, se möjligheter. Alla bär vi masker,
somliga är mer genomskinliga än andra, somliga
masker smälter när vi förstår vad sanning är.
Hårdhetens och rädslans masker byts i ett naket
leende ansikte med glada förväntansfulla ögon.
När jag skriver detta är det minus 16 grader och
det känns rejält kallt i kinderna. Kallt och mörkt
inte bara i vårt land. Sällan har det varit så kallt
och mörkt i vårt land och i vårt närområde, i våra
relationer med varandra samt i våra relationer
med andra.

Bara kontrakt genomsyras av kommunikationsmöjligheter som motorvägar, tåg, flyg och vatten,
vilka har medverkat till att skapa framgång i
samhället. Temat Färdas tillsammans är tänkt att
belysa hur kommunikation i luften och på land
samt mellan människor påverkar församlingarna
men också människors livsresa mellan födelse
och död i olika sociala miljöer.
Att jag drömmer om vår, sol och värme är inte så
konstigt. En vår då vi låter frihetens vindmöllor
fritt få spela i vinden. En vår då vi på nytt får
följa dramat om hur Jesus går genom lidande
och död till seger, uppståndelse och evigt liv.
När det blåser som kallast i världen, i Europa,
i församlingen. När människor är kalla och
elaka mot varandra är det Jesu lidande, död
och uppståndelse som ger mig hopp, mod och
hjälper mig att se möjligheter. Med sitt liv lärde
Jesus oss ”vetekornets lag”: ”om vetekornet inte
faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt
korn. Men om det dör, ger det rik skörd” (Joh
12:24). Om detta handlar faste- och påsktiden,
välkommen att fira livets seger tillsammans i
Lomma församling, se möjligheterna och låta
vindmöllorna snurra.
Gud välsigne dig!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Stilla dag

7 maj 9 – cirka 15.30
Följ med och se!
Johannes 1:39
Vi behöver alla ibland bli stilla, dra oss undan vardagen för att komma inför Guds ansikte. Nu erbjuds
Du en dag i stillhet vars ram är gudstjänst och bibelmeditation, vilket kompletteras med andlig
vägledning. Under dagen finns tillfälle till bikt och samtal med präst.
Dagen startar i Lomma kapell. Föranmälan är inte nödvändig, men anmäl dig gärna ändå.
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se 040 – 41 63 10
Prästerna Lisa, Jonas och Jan-Olof svarar gärna på frågor om den stilla dagen.
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– Allt vi gör handlar om kommunikation på något
sätt, så snart vi är tillsammans kommunicerar vi.
Vi måste kommunicera både med varandra och
med samhället, och för att kunna fördjupas i vår
kristna tro måste vi kommunicera vad denna
tro är, och kommunicera med Gud själv, säger
biskop Johan.
Visitationen blir ett tillf älle att även nå
utanför kyrkans vanliga rum. Bland annat
kommer biskopen och representanter för
församlingarna att besöka Malmö Airport
(Sturup), Burlövs kommun och kommunalråd
samt en utbildningsinstitution. Biskop Johan
tycker det är viktigt att Svenska kyrkan genom

Fotograf: Camilla Lindskog

sina enskilda medlemmar, församlingar och stift
engagerar sig i aktuella samhällsfrågor. Under
en av dagarna kan du få möta och samtala med
biskopen på krogen.
– Det är min förhoppning att få lära hur
församlingarna tolkar sin uppgift att stå i
evangeliets tjänst och förmedla hopp och
framtidstro till människor i ständig rörelse.
Visitationen innebär att jag får träffa många
medlemmar och medarbetare i kontraktets
församlingar för att lyssna, ge råd och inspiration,
säger biskop Johan.
Under visitationen firas f lera gudstjänster
dit alla hälsas välkomna. Den första mässan
blir i Svedala kyrka tisdagen den 19 april
klockan 17. Biskopens visitation avslutas med
kontraktsmässa i Arlövs kyrka lördagen den 23
april klockan 16 då körsångare från kontraktets
församlingar medverkar. I mars publicerar vi de
programpunkter som är öppna för alla på de olika
församlingarnas hemsidor och i lokaltidningen.
Välkommen att f ärdas tillsammans med
biskopen!
Camilla Lindskog
pressekreterare för Lunds stift
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Kärleken går via magen
Fastetiden är en inbjudan att växa i kärlek.
Det kan börja med att tänka över hur vår
kärlek till våra närmaste ser ut, hålls vid liv
och fördjupas.
Det in kluderar också kärleken till våra
medmänniskor som finns som främlingar bland
oss och till vår nästa som finns långt borta.
Och det börjar och slutar med den gudomliga
kärleken som är så stor att Gud sände sin Son
för att rädda världen.

i Skåne och Svenska Jeruslemsföreningens
flickskola Den Gode Herdens skola i Betlehem.

Fastekampanjens nya symbol består av en
tallrik. Tallriken står för de skålar, kastruller,
sädessäckar och matförråd som för miljoner
människor är tomma alltför ofta.

Skånes stadsmission

Brist på mat och näring gör att både barn och
vuxna dör i förtid. Detta kan vi inte acceptera!
Rätten till mat är ett av de viktigaste stegen i
hållbar utveckling. I fastekampanjen 2016 kan
vi tillsammans se till att fler människor får
möjlighet att skapa trygg försörjning. Därför
ramas symbolen in av en krans av blad för att
visa att vi tillsammans kan förändra framtiden.
Var med du också!

”Kärleken går via magen”, sägs det ibland, och
det är sant i flera hänseenden. Upplevelsen av
kärlek är djupt kroppslig.
Det är genom att dela mat med varandra som
vår gemenskap med varandra och allt skapat
blir tydligt.
Det sker på olika sätt både i vardagsmåltiden
likväl som i mässans måltid.

Lomma församling stödjer förutom Svenska
k y rka ns i nter nat ionella a rbete, genom
insamlade gåvor och kollekter, Stadsmissionen

Nog borde det då vara en självklarhet att
varje människa har tillräckligt, säker och
näringsriktig mat!

Människors utsatthet tar aldrig ledigt. Att
stödja Skånes Stadsmission är att räcka ut en
hjälpande hand till dem som befinner sig i en
mycket sårbar livssituation. Många vänder sig
till stadsmissionen när de känner att ingen
annan finns till hands för stöd och råd.
Maskorna i det sociala skyddsnätet har blivit
större, fler människor faller mellan stolarna och
alla mäktar inte med att upprätthålla kontakten
med olika myndighete och sjukvård.
Genom Skånes st adsmission stödjer vi
medmänniskor i vår absoluta närhet.
Vill du veta mer se www.skanestadsmission.se.

Den Gode Herdens skola i Betlehem

Att få kontroll över sin egen tillgång på
livsmedel hör till mänsklig värdighet. Det
finns tillräckligt med mat för att mätta alla
människor. Ändå är vart fjärde barn kroniskt
undernärt.
Detta är ett misslyckande för världssamfundet
– för oss alla. I längden kan ingen bevara
sin värdighet som människa samtidigt som
grannarna värdighet trampa på.

mellan människor och stater. Vi vill och ska
förkunna evangeliet om Jesus Kristus i ord
och handling.

Den som vill följa Jesus kan inte annat än att
visa medmänsklighet: ”Jag var hungrig och ni
gav mig att äta” (Matt 25:35).

Låt det bli en del av din fasta att dela med dig
av ditt engagemang och dina pengar genom
Svenska kyrkans internationella arbete.

Tillsammans med dig vill Svenska kyrkans
internationella arbete verka för just detta: att
ge livsmod och skapa framtidstro, verka för
en rättvis och hållbar fördelning av jordens
resurser och bidra till fred och försoning

Då bekämpar du en av världen största orättvisor.
Var med i Maträtten – för allas rätt till mat!
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Fastekampanjen 2016 har temat
MATRÄTTEN – för allas rätt till mat

Antje Jackélen
Ärkebiskop

I Betlehem finns Den Gode Herdens skola,
en flickskola för 400 palestinska elever från
förskola upp till studentexamen. Genom skolan
vill Svenska Jerusalemsföreningen, som driver
skolan, bidra till att vidga horisonten och
bryta tystnaden - stärka kvinnors ställning i
ett mansdominerat samhälle och medverka
till förståelse mellan olika folkgrupper och
religioner. Som kristen skola är den också ett
stöd till den allt mindre kristna palestinska
minoriteten i det heliga landet.
Svenska Jerusalemsföreningen grundades
1900 och har sedan dess varit verksam i
Jerusalem och Betlehem genom skolor och
sjukhus. Idag driver föreningen den Den
Gode Herdens skola och äger, underhåller och
upplåter en sjukhusbyggnad till den palestinska
hälsovårdsmyndigheten. Vill du veta mer se
www.jerusalemsforeningen.se
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Musik i Lomma kyrka

Stilla veckan och påsk i Lomma församling

13 februari 15
Månadens orgelkonsert
Bengt Wittje

Palmsöndagen 20 mars
Vägen till korset

12 mars 15
Månadens orgelkonsert
25 mars 11
Långfredagsgudstjänst
Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi
Damkör och instrumentalister
Bengt Wittje, dirigent
10 april 15
Månadens orgelkonsert
22 maj 15
Månadens orgelkonsert
4 juni 15
Månadens orgelkonsert
5 juni 18
Körkonsert
Lomma kyrkokör
La Voix
Lomma kyrkas orgel är en Willisorgel invigd våren 2010 med de äldsta delarna ett pipverk från en orgel som
omkring 1896 byggdes i England av den berömde orgelbyggaren Henry Willis I. Denna orgel stod ursprungligen
i S:t John, London och såldes 1977 till Norge. Willis orglar brukar kallas ”romantiska”, ”symfoniska” eller
”orkestrala” men det finns alltid en grund av klassisk sjungande viktoriansk orgelklang. Orgeltypen är
speciellt lämpad och avsedd för psalm- och körackompanjemang. Willisorglarnas andra funktion är att återge
orkestermusik på orgel med hela symfoniorkesterns klangpalett och dynamik.
Se en film om orgeln på www.svenskakyrkan.se/lomma.

När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade:
”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.”

10 Pilgrimsvandring från Strandkyrkan
11 Ekumenisk gudstjänst
Ägg- och sillunch
Tisdag 22 mars
”Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp.”

13.30 Mässa i Stilla vecka på Havsblick
Skärtorsdag 24 mars
Det nya förbundet

”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den,
gör det till minne av mig.”

19 Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande
Långfredag 25 mars
Korset

”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig.”
”Den mannen måste ha varit Guds son.”

11 Långfredagsgudstjänst
Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi
Damkör och instrumentalister
Påskafton 26 mars
Genom död till liv
”Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått.”

23 Påsknattsmässa tillsammans med Strandkyrkan

Andrum – lunchmusik på Lomma kyrkas orgel
Vår tillvaro är fylld av ”måsten” och ”borden” som
stressar och pressar oss. Andrum – lunchmusik på kyrkans
orgel erbjuder en stunds vila i form av en halvtimme
med musik 12–12.30 följande onsdagar.
3 februari
17 februari
2 mars
16 mars
30 mars
13 april
27 april
11 maj
25 maj
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Påskdagen 27 mars
Kristus är uppstånden

”Om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga
att det inte finns någon uppståndelse från de döda?”

11 Påskmässa
Församlingens präster och körer
Kyrkkaffe
Annandag påsk 28 mars
Möte med den uppståndne
”Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut.”

18 Emmausmässa
För detaljerad information se www.svenskakyrkan.se/lomma
och annons i Lommabladet eller kontakta någon av prästerna.
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Pärlor för livet – Frälsarkransen
Du är gränslös,
du är nära,
du är ljus
och jag är din.
Tillsammans ägnar vi tre torsdagskvällar åt att reflektera kring livet med hjälp av
frälsarkransen, i samtal och meditation. Kom och var med, en eller flera gånger.
Du behöver inte anmäla dig i förväg.
18 februari, 10 mars och 31 mars 18–19.30 i församlingshemmet.
Kontakt: Lisa Buratti och Kristina Markström

SPORTLOVSKUL

För dig mellan 6 och 12 år.
Välkommen måndagen den 22 februari 9.30–11.30 till församlingshemmet Skolgatan 4
i Lomma. Vi pysslar och fikar tillsammans.
För mer information kontakta:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se eller 0704–41 98 70.

PÅSKLOVSKUL

För dig mellan 6 och 12 år.
Välkommen måndagen den 21 mars 9.30 – 11.30 till församlingshemmet Skolgatan 4 i
Lomma. Vi pysslar och fikar tillsammans.
För mer information kontakta:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se eller 0704–41 98 70.

Vi läser Lukas

– bibelstudium varannan onsdag 10–11.30
Den lilla gruppen som läser Lukasevangliet och Apostlagärningarna fortsätter att träffas
varannan onsdag (ojämna veckor) 10–11.30 och välkomnar nya deltagare. Kom en gång eller
flera! Vi läser tillsammans och låter bibeltexterna få liv, historiskt och litterärt, men också
genom att spegla dem gentemot vår vardag och samtid. Varje gång gör vi nya upptäckter!
För mer information kontakta Lisa Buratti.

Taizé med Open Space

Temakväll i Taizégudstjänstens form med samtal som bygger på
deltagarnas egna tankar och frågor.

4 februari 18.30–21
Passion
Lomma församlingshem, Skolgatan 4
17 mars 18.30–21
Medmänsklighet
Strandkyrkan, Sävgången 2
14 april 18.30–21
Öppet tema
Plats: Lomma församlingshem, Skolgatan 4
28 maj 14.30–17
Kärlek
Plats: Lomma Biblioteket
Taizé med Open Space är ett samarbete mellan
Svenska kyrkan, Equmenika Strandkyrkan,
Nykraft – personlig utveckling & ledarskap
samt Månzzon Mindinvest
www.facebook.com/TaizeOpenspaceLomma/

Fotograf Elisabeth Ädelroth

Andakter på Havsblick
Följande tisdagar 13.30 är du välkommen till andakt och eftermiddagskaffe
på Havsblick, Centrumgatan 4.
16 februari
1 mars
8 mars
15 mars
22 mars – Mässa i Stilla veckan

Tack!

I december fanns möjlighet att via Lomma församling och Litauenhjälpen
ge julklappar till barn i Litauen. Tack till er alla som bidrog, såväl enskilda
personer som företag. Sammanlagt skänktes 10 säckar fulla av paket med
bland annat leksaker, kläder och skrivmaterial.
Dessa har förmedlats till barn och familjer i Litauen.
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5 april
19 april
3 maj
10 maj
Välkommen!
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Året vi minns…

10
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Berättelser ur livet

HIMMEL OCH PANNKAKA

Vi träffas för en stunds öppet samtal där vi delar tankar, erfarenheter, minnen och
upplevelser över en kopp kaffe i ”Skarven” på Havsblick 14 – 15.30.

Välkommen till gemenskap för alla åldrar med
skapande, lek, sång och andakt.

22 februari
21 mars
18 april
16 maj
13 juni

Kärlek
Påskfirande
Ensamhet
Detta gör mig rädd – mina rädslor
Mina sommarminnen

Kontakt: Cecilia Lagerquist, Lomma församling

Vårutflykt 12 april
Avfärd från Havsblick, Centrumgatan 4. 11.30. Hemkomst senast 17.
Turen går till Katrinetorp i Malmö där vi äter en god middag tillsammans innan färden
fortsätter till S:t Andreas kyrka vid Fridhemstorget där vi blir guidade av kyrkväktaren
Nickolas Töppfer och firar en kort gudstjänst.
Kostnad 300 kr. Betalas på bussen.
Anmälan till Cecilia Lagerquist, 040–41 34 20 (tala gärna in på telefonsvararen) eller till
församlingsexpeditionen 040–41 61 20, som är öppen 10–12, senast den 5 april.
Välkommen att följa med!

BARNGUDSTJÄNSTER

Vid ett par tillfällen i vår firas barngudstjänst på kyrkans minsta. De korta
gudstjänsterna är fyllda med mycket sång, musik och rörelse utifrån ett visst tema.
Måndagarna 1 februari, 14 mars, 11 april 11.00 i församlingshemmet.

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA

Några gånger per år firar vi gudstjänster speciellt anpassade för barn och familjer.
Efter gudstjänsten äter vi kvällsmat i Byskolan.
Söndagarna 7 februari och 17 april 16.00 i kyrkan.

SÖNDAGSKLUBBEN

Under några gudstjänster i vår i kommer vi att erbjuda barnen en egen samling
Söndagsklubben. Hit är alla barn välkomna, med eller utan en vuxen. I Söndagsklubben
talar vi om Bibelns berättelser, sjunger och pysslar tillsammans.
I vår träffas vi:
Söndagen den 6 mars 11 i församlingshemmet
Söndagen den 27 mars 11 Lomma i kyrkan
Söndagen den 10 april 11 i församlingshemmet
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Kvällen avslutas med himmelskt goda pannkakor.
Måndagarna 7 mars och 18 april 16–18
i församlingshemmet, Skolgatan 4
För mer information kontakta:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se
eller 0704–41 98 70.

Stickcafé

i Byskolan vid Lomma kyrka 18–21
Stickcafé
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 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 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
För mer information kontakta:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se
0704 – 41 98 70.
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Nytt från kyrkogården
Vill bara berätta…
att i år infaller påsken tidigt, i vecka 12. Innan
dess kommer kyrkogårdsförvaltningen, om
vädret är med oss, att vårstäda kyrkogårdarna
och de gravar som har skötselavtal.
Vattnen i minneslunden och askgravplatsens
vattenspel kommer att vara igång, medan
vattenposterna kommer att sättas ut först då
risken för ordentlig nattfrost är över.
Skötselavtal
Eftersom frågan kommer ibland vill jag
passa på att informera om vad som ingår i
ett skötselavtal. Skötselavtal kan tecknas av
gravrättsinnehavaren för ett eller tre år i taget.

Så fort snö, is och frost släppt sitt grepp
vårstädar vi. Därefter sker skötsel, ogräsborttagning i rabatter och singelytor och
mönsterkrattning fram till 31 oktober. Även
klippning av rosor, spirea och lavendel ingår.
Varje fredag går vi rundor och samlar skräp,
vissna snittblommor och utbrunna ljus. Efter
den 31 oktober sker ytterligare städning i
den mån lövfällning och väderlek gör det
behövligt.
I bör ja n av ve ck a n f öre på sk pla ce r a s
krukodlade teté-a-teté, påskliljor, ut, när
hösten kommer sätts lila ljung ut och denna

kompletteras inför Allhelgonahelgen med
bundet grane med kottar.
Askgravplatsen
Vi vill passa på at t påmi n na om at t
askgravplatsen har begränsad gravrätt.
Detta innebär att under växtsäsongen (alltid
senast till påsk) töms gravplatserna på lyktor,
ljus, blommor, stenar och figuriner.
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ovårdad eller vanvårdad eller
att vi söker kontakt med familjen på grund
av att ett långt skötselavtal (24–76 år) är på

väg att gå ut.

Östra kyrkogården
Under år 2016 kom mer arbetet med at t
omgestaltning av delar av Östra kyrkogården
att accelerera.

Under växtsäsongen får endast snittblommor
sättas i vattenspelet.

Det första steget är att sänka ytterligare
en tredjedel av ytterhäcken och att ta bort
förväxta buskar på återlämnade gravplatser.

Vi söker gravrättsinnehavare
På våra kyrkogårdar finns det fortfarande en
hel del gravplatser med kontaktskylt. Detta
kan bero på antingen

Är det något du undrar över rörande våra
kyrkogårdar är du alltid välkommen att
kontakta oss när du besöker våra kyrkogårdar.

att gravstenen är otillräckligt monterad eller
at t g rav platsen u nder växtsäsongen var

Ulrika Schlyter, 0704-41 66 10
Kyrkogårdsföreståndare
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 26 januari

13.30

Havsblick, café

Måndag 14 mars

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Söndag 31 januari
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus

18.00

Ljusvesper i Lomma kyrka

Tisdag 15 mars

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 16 mars

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Måndag 1 februari

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 2 februari

13.30

Havsblick, andakt

14-16
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Våffelcafé i församlingshemmet
Påskdrama i församlingshemmet

Onsdag 3 februari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 4 februari
18.30
Taizégudstjänst med Open Space i
		
församlingshemmet.

Torsdag 17 mars
18.30
Taizégudstjänst med Open Space i
		församlingshemmet.
Söndag 20 mars
10.00
Pilgrimsvandring från Strandkyrkan
11.00
Palmsöndagen
Ekumeniskgudstjänst i Lomma kyrka,
Vägen till korset		
kören Sångfåglarna, Ägg- och sillunch

Söndag 7 februari
16.00
Fastlagssöndagen 		
Kärlekens väg

Gudstjänst med små och stora, sångfåglarna
i Lomma kyrka

Tisdag 9 februari

13.30

Havsblick, café

Askonsdag 10 februari

12.00

Askonsdagsmässa, lunch i Byskolan

Lördag 13 februari

15.00

Konsert i Lomma kyrka

Söndag 14 februari
1 i fastan
Prövningens stund

11.00

Högmässa i Lomma kyrka, kören La Voix

Tisdag 16 februari

8.30
13.30

Mässa i församlingshemmet
Havsblick, andakt

Påskafton 26 mars
23.00
Påsknattsmässa
Genom död till liv		
i Lomma kyrka

Onsdag 17 februari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Lördag 20 februari

15, 13.30, 12 Doplördag i Lomma kyrka

Påskdagen 27 mars
11.00
Festmässa, församlingens präster och körer
Kristus är uppstånden		
kyrkkaffe

Söndag 21 februari
2 i fastan
Den kämpande tron

16.00

Måndag 22 februari

14.00

Havsblick, Berättelser ur livet

Söndag 28 februari
3 i fastan
Kampen mot ondskan

11.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 1 mars

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 2 mars

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Söndag 10 april
11.00
Söndagsmässa med brunch i
3 i påsktiden		
församlingshemmet, La Voix
15.00
Orgelkonsert i Lomma kyrka
Den gode herden

Söndagsmässa i församlingshemmet

Söndag 6 mars
11.00
Söndagsmässa med brunch i
Midfastosöndagen		
församlingshemmet, söndagsklubben.
Livets bröd		
Kyrkokören
Tisdag 8 mars
13.30
Havsblick, andakt
Onsdag 9 mars

18.00

Lördag 12 mars

15, 13.30, 12 Doplördag i Lomma kyrka
18.00
Orgelkonsert

Söndag 13 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk

11.00
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Prostvisitationsmässa i Lomma kyrka

Högmässa i Lomma kyrka, La Voix

Måndag 21 mars

14.00

Havsblick, Berättelser ur livet

Tisdag 22 mars

13.30

Havsblick, Mässa i Stilla vecka

Onsdag 23 mars
12.00
Middagsbön, påsklunch i
		
församlingshemmet, anmälan
Skärtorsdag 24 mars
19.00
Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande
Det nya förbundet		
i Lomma kyrka
Långfredag 25 mars
11.00
Långfredagsgudstjänst, kör
Korset 		
i Lomma kyrka

Annandag påsk 28 mars
Möte med den uppståndne

11.00

Emmausmässa i Lomma kyrka

Onsdag 30 mars

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Söndag 3 april
2 i påsktiden
Påskens vittnen

11.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 5 april

13.30

Havsblick, andakt

Lördag 9 april

15, 13.30,12

Doplördag

Måndag 11 april

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Onsdag 13 april

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 14 april
18.30
Taizégudstjänst med Open Space i
		
församlingshemmet.
Lördag 16 april
11.00
Konfirmation med mässa i Lomma kyrka
Söndag 17 april
16.00
Gudstjänst med små och stora, kören
4 i påsktiden		
Sångfåglarna, kvällsmat, Lomma kyrka
Vägen till livet
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Måndag 18 april

14.00

Havsblick, Berättelser ur livet

Tisdag 19 april

13.30

Havsblick, andakt

17.00

Biskopsvisitationsmässa i Svedala kyrka

Lördag 23 april
16.00
Kontraktsmässa vid biskopsvisitation i
		
Arlövs kyrka
Söndag 24 april
5 i påsktiden
Att växa i tro

18.00

Blousemässa i församlingshemmet

Onsdag 27 april

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Söndag 1 maj
Bönsöndagen
Bönen

11.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 3 maj

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.

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.

Torsdag 5 maj
11.00
Högmässa i Lomma kyrka
Kristi himmelsfärds dag		
Herre över allting
Lördag 7 maj

9.30-15.30

Still dag i Lomma kapell och Byskola

Söndag 8 maj
Söndag före pingst
Hjälparen kommer

11.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 10 maj

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 11 maj

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Pingstafton 14 maj

11.00

Konfirmation med mässa i Lomma kyrka

Pingstdagen 15 maj
Den heliga Anden

11.00

Konfirmation med mässa i Lomma kyrka

Måndag 16 maj

11.00

Barngudstjänst i Alnarps parken

14.00

Havsblick, Berättelser ur livet

13.30

Havsblick, andakt

Tisdag 17 maj

Söndag 22 maj
11.00
Söndagsmässa med brunch
Heliga Trefaldighets dag		
i församlingshemmet
Gud – Fader, Son och Ande
15.00
Orgelkonsert

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 eller församlingshemmet kan du beställa kyrktaxi.
Ring och beställ minst 45 minuter innan på tfn 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 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

Tfn 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.

