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Tiden går – snart är det vår
Gott nytt år! Så skriver vi år 2008. För tusen
år sedan hade den kristna tideräkningen
inte slagit igenom. Men det var ungefär
vid den tiden som det vi idag kallar Sverige
infogades med det kristna Europa och blev
en del av Kristi kyrka som räknar tiden från
Kristi födelse.
Jesu födelse i Betlehem är inte en händelse
som låter sig förpassas till det förﬂutna. I
relation till denna står hela mänsklighetens
historia såväl nutid som framtid. Han är
den levande, den som är, var och kommer.
”Jesus Kristus är den samme i går, i dag och
i evighet.” (Hebreerbrevet 13:8) Han är den
som ständigt upprepar sitt löfte till oss: ”Jag
skall aldrig överge dig, aldrig svika dig,”
jag är dig närmare än ditt eget hjärta, jag
är i ditt hjärta också i det nya året.
Jesu födelse, att Gud blir människa bland
människor, att han delar våra livsvillkor,
glädje och sorg, ångest och rädsla är den
stora nyheten som varje årsskifte handlar
om. Att Gud är historiens Gud, närvarande
i varje stund, i varje sekund, både när vi
känner det och inte känner det. Gud är
den som är, ett evigt presens, ett evigt nu.
Människan lever i tid och rum, allt är en
skapelse av Gud som själv är oberoende
av tid och rum, ett oberoende som kallas
evighet.
”ALLT HAR SIN TID ...”
en tid för födelse, en tid för död...
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa...
en tid för famntag, en tid att
avstå från famntag...
en tid för tiga, en tid att tala”
(Predikaren 3)
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Allt har sin tid, livets rytm, sekunder,
månader, år, ett helt liv. Arbete har sin tid,
vila har sin tid. Det är inte en slump att
dygnet har 24 timmar, att det ﬁnns natt och
dag, att vi behöver vila och rekreation. Det
är livets rytm, nerlagt djupt i vårt väsen.
Varje människa har sin egen rytm, en del
har en snabb rytm, en del en långsam,
precis som varje människas hjärta har sin
egen rytm. Livet handlar mycket om att
hitta sin egen rytm. Lever man i en annan
människas rytm kommer man i otakt och
mår dåligt och behöver hitta tillbaka till sin
egen takt. Bekymret är att samhället inte
är uppbyggt på enskildas rytmer, samtidigt
som Gud gett oss dygnets 24 timmar till att
arbeta åtta timmar, göra något annat åtta
timmar och sova åtta timmar.
Ofta säger människor: ”Jag har inte tid”.
Det är inte sant. Det enda vi har är oceaner
av tid även om vi inte alltid lever.
En människa i Sverige lever i genomsnitt
i 30 000 dygn eller 82,5 år eller mer än
två biljoner sekunder. Det är ett tal med
12 nollor. Inte undra på att många äldre
känner sig trötta, mätta och tacksamma
över livet.
Att vi upplever oss att inte ha tid är inte
det samma som att vi inte har tid. Det är
ett systemfel i världen när stressens spiral
får ekorrhjulet att snurra fortare och fortare
för oss, när barnens almanackor är lika
välfyllda som vuxnas, när vi måste boka
in vilken tid och dag som hela familjen är
hemma, när vi har tid att träffa barnen, när
man och hustru måste boka in kärleksdagar
för i vardagen hinner man inte med naturlig
ömhet. Det är ett systemfel som inte
avhjälps med kortare arbetstid och mer
fritid, för det är ett systemfel som berör vår
identitet och vår harmoni på djupet.

Jag tror att det handlar om att lära sig själv
och uppmuntra varandra till att på djupet
förstå att allting har sin tid och att varje tid
är viktig just när den är. Att öva sig i att i
varje stund bara vara närvarande i det som
är just då. Övningen handlar om att vara
närvarande här och nu, närvarande i varje
sekund. Det är en övning som för många tar
ett helt liv att lära, men det är först när man
kommit en bit på närvarandets väg som man
kan uppleva harmonins avspändhet.

Låt oss tillsammans, vi människor av
god vilja, gå framtiden tillmötes i full
förvissning om att Gud leder oss och ger
oss uppdraget att skapa en god framtid för
oss själva och varandra. Vi är indragna i
formandet av framtiden, en framtid som
kan bli livsbejakande eller dödsbringande.
Valet är vårt. Valet är mänsklighetens.
Framtiden tillhör oss. Du och jag skall
forma den.

Bröllopskul

Tack Maria Rosman!

Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Kanske funderar du på att gifta dig eller
bara är allmänt nyﬁken på vad som hör
vigseln till.
Är du nyﬁken på vigselns traditioner?
Är du nyﬁken på vilken musik som passar?
Kom och möt församlingens präster och
musiker. Lyssna på kända och kanske mindre
kända sånger, psalmer och brudmarscher.
Få svar på dina egna frågor eller bara lär
dig litet mer om vigselgudstjänsten.
Söndagen den 2 mars 16:00 i Lomma
kyrka.
Alla är välkomna, inte bara du som tänker
gifta dig i Lomma kyrka under 2008!
Maria kom till Lomma församling för
några år sedan som projektanställd präst för
att främst arbeta med konﬁrmander.
Många är de konﬁrmander och andra
församlingsbor som kommer att minnas
henne.
Vi önskar Maria lycka till när hon nu går
vidare till nya utmaningar.
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HIV/AIDS – en bortglömd sjukdom som ökar
Svenska kyrkans biskopar har just publicerat en liten bok på 58
sidor, ett ”Biskopsbrev om hiv i ett globalt perspektiv”. En del blev
förvånade. Varför detta och varför just nu?
Det har blivit ganska tyst om hiv i Sverige.
Här har alla smittade fri tillgång till effektiva bromsmediciner. Detta gör att sjukdomen aids har blivit mera osynlig.
En osynlig fara glöms lätt bort. Att antalet klamydiafall bland ungdomar har
ökat drastiskt visar att våra ungdomar
inte är tillräckligt bra på att skydda sig
mot sexuellt överförbara sjukdomar. I år
har antalet hivsmittade ökat, i alla fall i
Skåne.
Globalt sett är hiv det största hotet mot
folkhälsan. Bara 70 procent av alla smittade beräknas ha tillgång till bromsmediciner. Det saknas lämpliga mediciner för
barn. Både här hemma i Sverige och i andra kulturer är hiv skambelagt. Smittade
vågar inte berätta. Detta gör att alla andra
går miste om den speciella livserfarenhet
som hivsmittade människor har och att
smittade går miste om det stöd som mänsklig gemenskap kan ge.
I biskopsbrevet betonar vi att hiv/aids
och fattigdom hör ihop. Man kan inte få
bukt med hiv utan att bekämpa fattigdomen och man kan inte framgångsrikt
bekämpa fattigdomen utan att ta itu med
hiv och de sociala strukturer som bidrar
till dess spridning.
I ökande grad drabbas kvinnor som lever i
heterosexuella relationer av hiv. Detta sker
inte bara i de materiellt fattiga länderna. I
USA är drygt 12 procent av befolkningen
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Foto: Magnus Aronsson/IKON

afroamerikaner. Men av de nysmittade
är 50 procent av männen och 72 procent
av kvinnorna afroamerikaner. Detta om
något visar att hiv/aids är ett medicinskt
såväl som ett socialt problem. Miljoner
barn har blivit föräldralösa på grund av
aids.
Hiv/aids är också ett teologiskt och
andligt problem. Det behöver sägas med
eftertryck: aids är en sjukdom och inget
annat. Därför kan skambeläggning, stigmatisering och diskriminering av sjuka
inte tolereras. Ändå förekommer detta
ofta, både här hemma och i andra länder.
Istället behövs det sakkunskap om hur hiv
smittar och hur man skyddar sig.
Smittade bär ansvaret att inte smitta
någon annan, och de förtjänar acceptans
och stöd. I USA lärde jag mig att chanserna för en framgångsrik behandling ökar
om medicinska och andliga resurser samverkar. Människor som lever med hiv/aids
och samtidigt har ett hem i en trosgemen-

skap mår ofta bättre än de som saknar
”den andliga biten”.
Utifrån dessa tankar har vi biskopar i
Svenska kyrkan formulerat ett antal uppmaningar, bland annat ...

• att vi tar ställning för alla människors
lika värde, och på allt sätt motverkar diskriminering.

... till svenska myndigheter och politiker:

Hiv är en kolossal utmaning mot den globala hälsan. Den goda nyheten är att vi
inte står maktlösa. Vi kan påverka i rätt
riktning!

• att öka insatserna för att motverka alla
tendenser till diskriminering på grund av
hiv.

Du kan till exempel delta i kampen mot
hiv genom att stödja Svenska kyrkans
kamp mot HIV postgiro 90 01 22-3.

• att öka resurstilldelningen för hiv-information särskilt bland unga människor.

Med önskan om ett gott nytt år!
Biskop Antje

• att öka insatser som syftar till att skydda
och stärka alla människors sexuella och
reproduktiva hälsa och rättigheter.
... till läkemedelsindustrin:
• att ta sitt ansvar och använda sina resurser på ett sätt som kommer mänskligheten
till godo.
• att utveckla läkemedel anpassade för
barn.
• att respektera fattiga länders lagliga rätt
att öka tillgången på läkemedel genom
egen produktion eller import av generiska
preparat, dvs. likvärdiga lågprisalternativ.
• att prissätta sina preparat i förhållande
till vad som är rimligt i olika länder.
...till oss kyrkoledare i hela världen och
alla kyrkliga medarbetare:
• att vi, för att rädda människoliv, rekommenderar människor att använda kondom
(vilket är fortfarande kontroversiellt på
sina håll).

Foto: Jim Elfström/IKON
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Kyrkans minsta och
Babycafé

Sopplunch
Följande dagar serveras sopplunch
i Byskolan:
Torsdag 10 januari 2008
Torsdag 24 januari
Askonsdagen 6 februari
Torsdag 21 februari
Torsdag 6 mars
Torsdag 10 april
Torsdag 24 april
Torsdag 8 maj
Lunchen inleds med middagsbön
i Lomma kyrka kl. 12.

Kyrkans minsta träffas

måndagar 13 - 15
tisdagar 13 - 15
onsdagar 9:30 - 11:30
fredagar 9:30 - 12:30
På torsdagar mellan 9:30 - 11:30 är det
babycafé, en dag för de allra minsta
0-ca 1år.
Information: Lena Palmér 040 – 416715
eller 040 – 413522

Välkommen att delta i VUXENDIALOG-GRUPP
i Lomma församling
I en dialoggrupp möts deltagarna för samtal om livet, med utgångspunkt
i de egna erfarenheterna. Vi använder en enkel samtalsmodell där alla
deltagare får komma till tals.
Vuxendialog präglas av att:

•
•
•
•
•

deltagarna möts på lika villkor med respekt för varandras olikheter.
alla har något att bidra med.
deltagarna själva bestämmer vad man vill tala om.
det är lika viktigt att lyssna som att tala.
strukturen och metoden i dialogmötet skapar trygghet och delaktighet.

Vuxendialog-grupp startar under vårterminen. Ledare är Ingrid Sivberg.
Ring eller maila för mer information och anmälan!
(adress och telefonnummer hittar du på baksidan).
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KONSERTER i Lomma kyrka
3 februari kl. 18:00
Konsert med bl.a Brahms Klarinettkvintett op.115
Rhona Duncan, Benjamin Mönnekes, violin
Dinu Serfezi, viola
Anette Helmers, cello
Carl Johan Stjärnström, klarinett
Bengt Wittje, ﬂygel:
10 februari kl. 18:00
Gospelgudstjänst
Lasse Axelsson och Jonas Engström Stockholm gospel choir

Stöd Svenska kyrkan i utlandet – köp droppen
Liksom vattendroppen är en del av stora vattenﬂöden
vill Svenska kyrkan i utlandets droppen påminna om
Guds stora nåd.
Liksom vattendroppen i sig speglar himlen
vill droppen spegla Guds himmelska rike.
Liksom vattendroppen tillsammans med andra
bildar det stora vattnet vill droppen påminna om gemenskapen både med Gud och hans församling på jorden.
Liksom vattendroppen befrämjar liv i törstig jord
vill droppen påminna om Jesus – som själv är livet.
Droppen säljs på församlingsexpeditionen och ﬁnns som hängsmycken i silver.
Den stora kostar 160 kr och den lilla ”dopdroppen” kostar 140 kr.
Svenska kyrkan i utlandet ﬁnns till för utlandssvenskar, turister, studenter, au pair-ungdomar,
sjömän och många andra. Svenska kyrkan i utlandet ﬁnns på drygt fyrtiotalet platser. Svenska kyrkor
ﬁnns till exempel i städer med stora hamnar, som Rotterdam och Antwerpen, samt på många
stora turistorter och i världsstäder som Rom, New York, Melbourne och Bangkok.
Verksamheten är bred med gudstjänster, dop och vigslar, barn- och ungdoms-aktiviteter,
samtalsgrupper och programkvällar, och kännetecknande är den öppna verksamheten och det
uppsökande arbetet. Besök hos ensamma och utsatta i hem, ombord på båtar, på hotell,
på sjukhus eller i fängelse är viktiga uppgifter för personalen.

Cirka 800 000 besök görs på en utlandskyrka under ett år, och för många blir
kyrkan ett andligt hem, en oas och ett socialt skyddsnät under vistelsen utomlands.
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LOMMA FÖRSAMLINGSKÅR
Torsdag 24 januari 18:30
Årsmöte med andakt och val av kårråd
Torsdag 28 februari 18:30
Gott & Blandat
Ett musikprogram med sångerskan och pianisten Karin Turesson
OBS, träffen är på Havsblick
Torsdag 3 april 15:00
”Let´s go to church” – om amerikanskt kyrkoliv
Komminister Heinz Jackelén
Ytterligare något program blir det under april.
Se nästa församlingsblad.
Information: Jan Rask 040 – 41 33 29
Lokal: Församlingshemmet, Skolgatan 4
Använd gärna kyrktaxi 040 – 41 41 41
Arr: Lomma församling och SENSUS

TEMAKVÄLL i församlingshemmet
Skolgatan 4
Torsdag 13 mars kl. 19-21
Berörd
- en musikalisk, poetisk och underhållande stund om inre och yttre beröring.
Eva Hallberg
Sångartist – musiker – taktilmassör, ﬁlosoferar kring frågorna:
Hur och varför berör musiken oss?
Vad händer med händer?
Anmälan till Lena Palmér
040 – 41 67 15 (arb) 040 – 41 35 22 (hem)
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(H)JULANDE PIPPI PÅ SKOLAVSLUTNING
Elever, lärare och föräldrar, drygt 600
personer, från Karstorpskolan, Vinstorpskolan och Pilängskolan samlades i Lomma kyrka vid skolornas traditionella julavslutningar.
När prästen Karin Riberth Persson frågade om det fanns någon, som kunde hjälpa
till att ringa i kyrkklockorna och tända de
fyra adventsljusen, var nästan alla elevers
händer uppräckta i luften. I sångerna om
julen som snart är här tog skolbarnen i så
att taket nästan lyftes. Men i nästa stund,
när kyrkdörren plötsligt öppnades av ett
oväntat besök, var tystnaden total.
En rödhårig ﬂicka med ﬂätorna på sned
hjulade in med Herr Nilsson runt halsen
sjungandes: ”Här kommer Pippi Långstrump...”
- Hej svejs, allihopa i kyrkan! Bara för
att man inte går i skolan måste man väl i
alla fall få lov att gå på skolavslutningen.
Kommer jag i tid till pluttiﬁkationen? Förresten jag har kommit hit, för jag har hört
att det ska ﬁnnas en stor JULKLUBBA här
i kyrkan. Och jag älskar godis!
Skolklasserna var genast med på noterna:
Nej, Pippi, inte JULKLUBBA; du måste
mena JULKRUBBA!
- Jaa, kanske det, svarade Pippi. Går den
att äta?
Prästen tog eleverna till hjälp att berätta för Pippi om Josef, Maria och barnet i
krubban.
Under tiden ägnade sig Pippi åt att skriva
en sång om julens händelser. Hon sjöng:
Å nu så vill jag sjunga att julen e så
bra, för Jesusbarnet föddes på årets
bästa dag.
Han lades i en krubba mitt i ett smutsigt stall och friden kom till jorden en
vinternatt så kall.

Så klart jag gillar tomten och maten
i vårt hus och alla ﬁna klappar och
vackra röda ljus.
Och lovet är så härligt för ledig får
man va och om det inte snöar så e jag
ändå gla’.
Och nu så vill jag sjunga att julen e så
bra och frid och fred på jorden det vill
jag också ha.
Och det vill också Jesus som föddes
här hos oss nu tänder vi tillsammans
ett julens tomtebloss!
När Pippi därefter tände ett tomtebloss,
gnistrade dess stjärnor i hela kyrkan.
- Vet ni vad, om jag inte går nu, så kan jag
ju inte komma tillbaka en annan gång och
det vore ju förskräcklig synd om er! Jag
önskar er en hejdundrande god jul allesammans!
Pippi Långstrump spelades av rytmikpedagogen Katrin Altréus.
Skolavslutningar är en del av vårt gemensamma kulturarv och därför är vi väldigt
glada för samarbetet med skolorna, säger
prästen Karin Riberth Persson, som mötte
Pippi och barnen i kyrkan.

Fotograf: Stefan Rönneke
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag den 5 februari

13:30

Havsblick

Onsdag den 6 februari
Askonsdagen
Bön och fasta

12:00

Askonsdagsmässa, sopplunch
i Byskolan

Söndag den 10 februari
1 i Fastan
Prövningens stund

18:00

Gospelgudstjänst

Tisdag den 12 februari

13:30

Havsblick

Söndag den 17 februari
2 i fastan
Den kämpande tron

10:00

Söndagsgudstjänst med dop

Tisdag den 19 februari

13:30

Havsblick

Torsdag den 21 februari

12:00

Middagsbön och sopplunch

Söndag den 24 februari
3 i Fastan
Kampen mot ondskan

10:00

Högmässa

Tisdag den 26 februari

13:30

Havsblick

Söndag den 2 mars
Midfastosöndagen
Livets bröd

10:00
16:00

Högmässa, Kyrkokören
Bröllopskul

Tisdag den 4 mars

13:30

Havsblick

Torsdag den 6 mars

12:00

Middagsbön och sopplunch

Söndagen den 9 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk

10:00
18:00

Söndagsgudstjänst, Mariakören
Mariamusik med församlingens
körer
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag den 11 mars

13:30

Havsblick

Söndag den 16 mars
Palmsöndagen
Vägen till korset

10:00

Ekumenisk gudstjänst,
Sångfåglarna

Tisdag den 18 mars

13:30

Havsblick

Skärtorsdag den 20 mars

19:00

Skärtorsdagsmässa med altarets
avklädande

Reservation för ändringar.
Se därför lördagar i Skånska Dagbladet eller Sydsvenskan.
Lomma kyrka återﬁnns i predikoturerna under rubriken ”Bara kontrakt”.
Använd gärna kyrktaxi till gudstjänster och sammankomster.
Ring och beställ minst 45 minuter innan på telefon 040 – 41 41 41.

Dop
Funderar du på att döpa ditt barn?
Som förälder har du säkert många tankar och frågor kring dopet. Det kan t.ex. handla
om hur dopet går till eller vad det innebär att bli döpt. I Lomma kyrka ﬁras i regel
dopgudstjänst varje söndag kl. 11:30, då i regel två barn blir döpta. Några gånger per
år sker dop i församlingens huvudgudstjänst kl 10:00. Har du frågor om dopet eller
vill boka tid för dop är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20.

Vigsel
Funderar ni på att gifta er?
De ﬂesta vigslar sker på lördagar, så också i Lomma kyrka. I god tid innan vigseln
träffar brudparet vigselprästen för att samtala om vigselns innehåll, olika önskemål,
traditioner osv. Brudparet har också möjlighet att samtala med kyrkomusikern om
musiken vid vigseln. Har du frågor om vigsel eller vill boka tid för vigsel är du
välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20.
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SVENSKA KYRKAN I LOMMA
Skolgatan 4, Box 76, 234 22 Lomma
Telefon växel: 040 - 41 61 20, Telefax: 040 - 41 63 10
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
Expeditionen är öppen helgfri
måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10:00 – 12:00

Kyrkoherde:
Arbete:
E-post:

Jan-Olof Aggedal
040 – 41 63 95
Mobiltelefon: 0702 – 63 66 08
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se

Präst:
Arbete:
E-post:

Karin Riberth Persson
040 – 41 45 10
Mobiltelefon: 0704 – 41 66 07
karin.riberth-persson@svenskakyrkan.se

Präst:
Mobiltelefon:

Heinz Jackelén
0730 – 21 79 07

Diakon:
Arbete:
E-post:

Ingrid Sivberg
040 – 41 34 20
Mobiltelefon: 0704 – 41 66 08
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
Arbete:
040 – 41 67 14
Mobiltelefon: 0703 – 28 66 05
E-post:
maria.joensson@bredband.net
Barnledare:
Arbete:

Lena Palmér
040 – 41 67 15

Kyrkokamrer:
Arbete:
E-post:

Kerstin Johansson
040 – 41 68 30
Mobil: 0704 – 41 66 09
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se

Förvaltningsass: Mona Dahlskog
Arbete växel:
040 – 41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Lokalvårdare: Margareta Uvemark Mobil: 0731 – 82 84 68
Kyrkogårdsförman: Fred Windisch
Kyrkogårdsexpedition: 040 – 41 10 51 Mobil: 0704 – 41 66 10
Kyrkväktare: Eva Persson Mobil: 0704 – 41 66 05
Kyrkorådets ordf: Sven Paulsson
Kontor: 040 – 41 44 50 Mobil: 0730 – 20 42 81
Kyrkofullmäktiges ordf: Kirsti Haaland
Bostad: 040 – 41 43 26 Mobil: 0707 – 23 60 91
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

