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Om … drömmer jag

tidningar osv. Vi behöver cykelreparatören som
säger: ”Om man pumpar cykeln, blir det inte
så ofta punktering.” Vi behöver konstnärerna,
de som skriver böcker, de som målar tavlor
och gör skulpturer. Vi behöver många fler...de
som arbetar på kontor, skolor och fabriker, de
som arbetar i skogen och under jorden, de som
arbetar på natten eller tidigt på morgonen och
som vi sällan ser. Vi behöver också de som inte
kan arbeta, men som har tid för att vara med oss.

Drömmer du liksom grabben på flightdeck om
att lyfta mot nya ännu outforskade höjder?
Drömmer du om det där speciella i livet?
Drömmer du liksom jag om mer tid tillsammans med de människor som jag älskar?
Vilka dina drömmar än är inför sommaren så
fortsätt att drömma, fortsätt att längta, fortsätt
att hoppas. Så länge vi drömmer, så länge vi
längtar och hoppas har livet en mening och,
kanske det viktigaste, några drömmar går att
förverkliga. Det händer ganska ofta att vi präster
och diakoner träffar människor som drömmer
om stort och smått och som suckar uppgivet att
drömmen får nog bli kvar som dröm.
Ofta tänker jag att många drömmar endast blir
drömmar för vår rädslas skull. Vi människor
är vanevarelser, ofta allt för rädda för att prova
något nytt, utmana oss själva och andra. Vi vet
vad vi har, men kan inte säkert veta vad vi får
om vi försöker förverkliga våra drömmar. Tänk
vad mycket kreativitet som skulle släppas fram
i världen om vi vågade bli nyfikna, vågade ta
ett steg till, vågade förverkliga våra drömmar.
Drömmen om tid
”Tid är pengar”, säger de vuxna ibland. Jag
undrar vad de menar med det. De rusar hit och
dit och ser stressade ut. Varför har alla så ont om
tid? Varför kan man inte skaffa sig mer tid?
En av mina kompisar berättade att han en
natt drömde att han stod i en affär som sålde tid
för pengar. Hela skyltfönstret var fullt av stora
timmar och små minuter. Sekunderna hängde
ner från taket i tunna snören. Första kunden var
en farbror i fin kostym, vit skjorta och slips med
telefonen i handen. Han verkade ha bråttom,
sprang nästan in i affären, blicken stirrade hit
och dit. Mycket artigt sa han: ”Goddag, jag
köpte en bok i affären intill. Nu behöver jag
köpa lite tid också, så att jag hinner läsa den.
Har ni några sköna timmar?” Han köpte åtta
timmar och gick därifrån mycket lugn och nöjd.
Nästa kund var en liten f licka. Hon ville bara
ha en timma. ”Någon särskild sort?” frågade
expediten. ”Den skall vara blå”, så hon och
såg drömmande ut. Det fanns bara en blå
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kvar och f lickan fick den för en femma.
Så kom en liten pojke inrusande: ”Ge mig
så mycket tid jag får för det här, så att jag inte
kommer för sent till skolan, för då blir fröken
arg”, sa han och slängde upp 50 öre på disken.
Han fick två röda sekunder och försvann som
ett skott ut genom dörren. Min kompis vaknade
mitt i drömmen av att hans fru skakade honom:
”Du har inte tid att sova nu. Skynda dig så att
du inte kommer för sent till arbetet!”
Tid till salu?
Min kompis tog det lugnt och tog fram en
liten slant. På vägen till arbetet gick han in till
en urmakare och bad att få köpa sju minuter.
Urmakaren sa att klockor hade han men tid hade
han inte. ”Tid kan man inte köpa för pengar”, sa
han och skrattade.
När Gud satte igång skapelsen och allt började
utvecklas, skapade Gud natt och dag, sekunder,
minuter och timmar. Varje dygn blev 24 timmar.
Tanken var att åtta timmar skulle vi arbeta,
åtta timmar göra något annat och åtta timmar
behöver vi sova för att hämta nya krafter för
nästa dag. Livet har en rytm av vila och arbete.
Sommaren och sommarlovet är en del av denna
rytm. Nu får vi vila från skolan och arbetet ett
tag för att komma tillbaka till hösten här eller
någon annan stans. Tid är viktigt. Men det allra
viktigaste är att ha tid för varandra. Vi behöver
alla varandra. Vi behöver alla varandra för att
samhället skall fungera. Vi behöver bussföraren,
kassörskan i affären, sjuksköterskan, polisen,
brandmannen. Vi behöver sophämtaren som lär
oss att sortera soporna, matavfall, glas, batterier,

Du är viktig!
Jag behövs. Du behövs. Alla människor behövs.
Det fiffiga med att Gud har skapat oss olika, inte
bara att vi ser olika ut utan är olika, är att vi är

unika, att vi är original. Det finns bara en av
dig och bara en av mig. Du kan någonting som
jag inte kan och jag kan någonting som du inte
kan. Det är därför vi behöver varandra allihop
för att världen ska fungera.
När jag drömmer om framtiden tänker jag att
Gud tycker om mig, att jag är bra på någonting
som inte någon annan kan, att jag behövs för
att världen ska fungera! Du är värdefull för det
finns bara en som du!
Jag önskar dig en glad och välsignad sommar
där någon av dina drömmar får bli verklighet!

Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Kyrkogårdsvandringsgudstjänst 3 juni 18
Kyrkogården är en plats för levande och döda,
en plats för minnen, rekreation, upplevelse och
avkoppling. Kyrkogården är en bönens plats, en
plats för meditation och eftertanke. Kyrkogården
är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv.
Upplevelsen av Lomma kyrkogårdar förgylls
av flera konstverk som tillsammans berättar

något om människans vandring mellan födelse
och evigt liv. Söndagen den 3 juni är du välkommen att vandra genom våra kyrkogårdar
tillsammans med kyrkoherde Jan-Olof Aggedal,
kyrkogårdsföreståndare Ulrika Schlyter och
kyrkomusiker Bengt Wittje.
Samling i Lomma kyrka klockan 18.
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KONFIRMAND I LOMMA LÄSÅRET 2012-2013
Varje år konfirmeras cirka 46 000 ungdomar i
Svenska kyrkan.
För många blir konfirmationstiden ett minne för
livet. Det kan den bli för Dig också!
Vi hälsar dig, som börjar i klass åtta till hösten,
speciellt välkommen som konfirmand i Svenska
kyrkan i Lomma!

och kul tid tillsammans med alla er!

Även du som inte bor i Lomma församling
är välkommen att anmäla dig. Vid gruppindelningarna tillämpar vi turordning efter
inkommen anmälan.

Konfirmationspräster kommer att vara Helena
Agrell, Jonas Gehlin och Karin Riberth. Vill
du veta mer är du välkommen att höra av
dig till någon av oss (på sista sidan finner du
kontaktuppgifter).

Anmälan senast den 1 juli
A n m ä l a n g ö r s v i a h e m s i d a n (w w w.
svenskakyrkan.se/lomma), skickas eller lämnas
till församlingsexpeditionen senast den 1 juli.
Under augusti månad får du en bekräftelse på
att vi tagit emot din anmälan.
Konfirmationsläsningen ger dig en inblick i vad
kristen tro innebär. Som konfirmand får du vara
med om en intensiv tid med många diskussioner
och funderingar varvat med upplevelser, sång
och musik samt garanterat många glada skratt!
Att åka på konfirmandläger brukar vara en av
konfirmandtidens höjdpunkter.
Den dag som avslutar din konfirmationstid firas
med en festlig och högtidlig konfirmationsgudstjänst i Lomma kyrka.
Konfirmationsläsningen är kostnadsfri. Även
konfirmandlägret bjuder församlingen på.
Alla ungdomar, som börjar klass åtta till hösten
och som bor i Lomma församling, får en särskild
inbjudan till konfirmationsundervisningen per
brev.
Brevet innehåller även anmälningsblanketter
för önskad grupp.
Om du inte fått någon inbjudan, hör av dig, så
skickar vi en till dig!
Vi som arbetar med konfirmander i Svenska
kyrkan i Lomma ser fram emot en spännande
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I år erbjuder vi följande grupper
Tisdagsgruppen
Tisdagsgruppen träffas klockan 17:30-19:30
varannan vecka hela läsåret 2012-2013 med
start i mitten av september och avslutas med
konfirmation under våren 2013.
Onsdagsgruppen
Onsdagsgruppen träffas klockan 17:30-19:30
varannan vecka hela läsåret 2012-2013 med
start i mitten september och avslutas med
konfirmation under våren 2013.
Lördagsgruppen
Lördagsgruppen träffas en lördag i månaden
klockan 10:00-13:00 hela läsåret 2012-2013 med
start i mitten av september och avslutas med
konfirmation under våren 2013.
Sommargruppen
Sommargruppen träffas under tre veckor på
sommarlovet måndag-fredag klockan 10:0012:00 med start efter vårterminens slut.
Konfirmationen sker i början av juli 2013.
Platsgaranti och turordning
Alla anmälda som bor i Lomma församling är
garanterade plats i konfirmationsundervisningen.

Välkommen som konfirmand i Svenska kyrkan
i Lomma!

Malin Barta
Varför har du valt att konfirmera dig?
- Jag valde att konfirmera mig för att jag har hört
min storebror berätta att det var superkul, men
även för jag ville veta mer om kristendomen,
varför de firar olika högtider och framförallt
ville jag se hur det går till på gudstjänster som
jag aldrig varit på förr.
Vad kommer du att komma ihåg mest från
konfirmandtiden?
- Lägret var det mest lärorika och roligaste läger
jag har varit på. Massor med lekar, teatrar och
små gudstjänster. Man märkte inte ens att de
lärde oss tio Guds bud på mindre än tio minuter
för det var så roligt.
Lägret kommer jag ta med mig från konfirmationen, men så klart också allt jag har lärt
mig under denna period.
Nämn något som har varit extra intressant,
roligt eller spännande.
- Något jag tyckte var intressant var rundvandringarna som vi gjorde i församlingshemmet två gånger. Vi gick runt i huset med
ögonbindel och fick höra berättelser vilket
gjorde det hela mer verkligt. Mycket lärorikt.

”Vi har blivit tagna på allvar”
Omkring sjuttio procent av åldersgruppen
väljer att vara med i konfirmandverksamheten i
Lomma församling. De flesta konfirmeras under
april och maj månad.
Vi bad några nykonfirmerade, Malin, Emma,
Petter och Viktor, att svara på några frågor om
varför de valt att konfirmera sig och vad de tror
att de kommer att minnas från konfirmandtiden.

Det jag tyckte var spännande var när vi fick
träffa en begravningsentreprenör som berättade
om inte bara döden utan även vad han har för
uppgifter inom sitt arbete.
Vi fick så klart också ställa frågor till honom.
Sammanfattningsvis har det varit en toppenperiod med många roliga skratt och mycket
lärdom. Jag ångrar inte en sekund att jag valde
att konfirmera mig.
Emma Broberg
Varför har du valt att konfirmera dig?
- Jag valde att konfirmera mig för att jag
ville veta mer om kristendomen och vad
det innebär att vara kristen. Jag anade
också att det skulle vara kul och ett
minne för livet.
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Vad kommer du att ta med dig från konfirmandtiden?
Vi som går i samma konfirmandgrupp går också
i samma klass, konfirmandtiden har gjort att vi
lärt känna varandra bättre. Jag har också lärt
mig mer om att fira gudstjänst, det känns inte
lika främmande längre.

Nämn något som har varit extra intressant,
roligt eller spännande.
Läg ret va r rolig t f rä mst ef tersom ma n
träffade andra konfirmander. Sedan tycker
jag att konfirmandträffarna har varit spännande
eftersom vi fick diskutera frågor kring rätt
och fel.

Viktor Wahldén och Petter Fredriksson
Vad kommer du att komma ihåg mest från
konfirmandtiden?
- Det jag kommer att komma ihåg, minnas mest
från konfirmationstiden, är lägret, då vi hade
fruktansvärt kul, men samtidigt lärde oss en
massa! Jag kommer också speciellt att komma
ihåg när begravningsentreprenören kom och
berättade om begravningar och framförallt
historien han berättade. Den kommer jag
verkligen ta med mig. Man blev alldeles tagen!
Dessutom t ar jag med mig upplevelsevandringarna vi gjorde i församlingshemmet.
Nämn något som har varit extra intressant,
roligt eller spännande.
- Något alldeles ext ra k ul var Gospelgudstjänsten. Det var också väldigt intressant
när vi var iväg på ”Konfirmandkontraktsdag”.
Då vi fick se musikalen ”Hjärtan mellan
stängsel” och fick höra Behrang Miri prata.
Petter Fredriksson
Varför har du valt att konfirmera dig?
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Det verkade kul. Dessutom har de flesta i min
släkt konfirmerat sig.
Vad kommer du att ta med dig från konfirmandtiden?
Jag har lärt mig mycket om kristendomen. Min
uppfattning av kristendom har förändrats och
blivit mer positiv.
De frågor som finns inom kristendomen har jag
kunnat ta till mig, de är intressanta även idag.
Det har varit en trevlig tid.
Nämn något som har varit extra intressant,
roligt eller spännande.
Jag tyckte om lägret. Men träffarna har varit bra
eftersom vi har blivit tagna på allvar.
Viktor Wahldén
Varför har du valt att konfirmera dig?
En kompis till mig konfirmerade sig förra året.
Han berättade att det var rolig tid då man lärde
känna andra människor.

Malin Barta och Emma Broberg
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KONSERTER I LOMMA KYRKA

Välkommen att vara med på semesterdagarna på EFS-gården i Åsljunga 2012

2 juni 18
Examenskonsert, orgel
Emma Jonasson

Dalby och Lomma församlingar inbjuder till
semesterdagar fyllda med glädje och sång
tisdagen den 28 augusti - fredagen den 31 augusti

29 juli 18
Skånes Orgelveckor
André Chorocinski, Polen

Dagarnas innehåll är omväxlande och det finns plats för
glädje, sång, vila och gemenskap. Du inbjuds också till
promenader, andakter, naturupplevelser, god mat, samtal
och mycket annat…. Ansvariga för semesterdagarna är
diakonerna Cecilia Lagerquist och Ingrid Sivberg, musikern
Eva Hallberg samt sjuksköterskan Ulla-Britt Borg.

1 augusti 19
Skånes Orgelveckor
Colin Andrews, USA
5 augusti 18
Skånes Orgelveckor
Robert Bennesh, Bjärred
7 augusti 19
Skånes Orgelveckor
Olivier Eisenmann – orgel, Schweiz
Verena Steffen – tvärflöjt, Schweiz

Deltagaravgift inklusive gemensam bussresa:
Enkelrum, dusch + toa: 2 500 kr
Dubbelrum, dusch + toa: 2 000 kr
Enkelrum, delad dusch + toa 1 800 kr
Låt inte avgiften hindra dig från att följa med på några härliga dagar tillsammans med andra!
Församlingarna ger bidrag vid behov. Tala i så fall med Cecilia (Dalby) eller Ingrid (Lomma).
Din anmälan kan du lämna eller skicka till Ingrid Sivberg Lomma församling. Sista
anmälningsdag är den 12 augusti. Antalet platser är begränsat och ”först till kvarn” gäller.

8 augusti 19
Skånes Orgelveckor
Anders Johnsson, Malmö

Lomma församlingskår

12 augusti 18
Skånes Orgelveckor
Elmar Geiger, Tyskland

Församlingskårens utfärd blir i år onsdagen den 5 september.
Bussen och dagen tar oss ut på upplevelser, intressanta platser,
god mat och gemenskap.
Information om resan lämnas till kårens medlemmar innan sommaren kommer.
Information kommer också att finnas tillgänglig i församlingshemmet.

15 augusti 19

Skånes Orgelveckor
Anders Johnsson, Malmö

Sista anmälningsdag är den 7 juni till Lena Forsberg på
telefon 040-411713 må-fre. 9-11 eller på mail: margull@swipnet.se.

18 augusti 18
Skånes Orgelveckor
Mikael Wahlin, Göteborg

Kyrkans kulturvecka

19 augusti 18
Acoustic Sense, Danmark
Arr Svenska kyrkan i Lomma och Sensus Skåne Blekinge

16 – 23 september
Lomma kyrka och församlingshemmet
Psalmallsångsgudstjänst – Teater – Orgelskoj för lågstadiet – Petrusakademin
Mat och kultur – Filmkväll – Konserter
För detaljerat program se Lommabladet och nästa församlingsblad.
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Stickcafé
i församlingshemmet Skolgatan 4 Lomma 18–21
30 augusti
4 oktober
25 oktober
29 november
Välkomna med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.

Sommarcafè

i Församlingshemmets trädgård, Skolgatan 4

Fika 25 kr
Information Lena Palmér arbete 040-41 67 15

Kyrkans Minsta och Babycafé

20 juni 12
Sommarcafé med midsommarlunch

19 juli 12
Sommarcafé med enkel lunch

Information Lena Palmér tfn 040-41 67 15 eller 040-41 35 22

28 juni 18
Musik av romantiska mästare
Emma Jonasson och Nicklas Jonsson

26 juli 18
Skånska visor
Ingmari Olsson

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

5 juli 12
Sommarcafé med enkel lunch

2 aug 12
Sommarcafé med enkel lunch

12 juli 18
Musik med känsla, dikt och ton
Ann-Sofie Persson

9 aug 18
Solglimtarna - Wienermusik
Paul Johansson

har sommarlov.
Höstterminen börjar måndagen 15 augusti 13.

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

Vid kvällsprogrammen är kaffebordet dukat från 18. Programmet börjar kl 18:30
Välkomna!

Rytmik
Är du föräldraledig i höst? Varför inte göra något roligt med ditt barn samtidigt som du
stimulerar barnets språkutveckling och motorik? Svenska kyrkan i Lomma erbjuder baby/
barnrytmikgrupper på torsdag- och fredagförmiddagar i församlingshemmet. Rytmik innebär
bland annat att vi gör musik och ramsor med hela kroppen, sjunger och spelar gamla och nya
barnsånger. Grupperna startar vecka 38.
Rytmik 1 3-7 månader torsdag 9:30-10:00
Rytmik 2 8-11 månader torsdag 10:15-10:45
Rytmik 3 1-2 år torsdag 11:00-11:30
Syskonrytmik fredag 9:30-10:00
Välkommen med din anmäla. För anmälan behövs följande uppgifter:
barnets namn samt födelsedatum och förälders namn samt telefonnummer.
För information samt anmälan hör av dig till: maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se
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Kväll för själen
i Lomma kapell vid ån 18 med Maria Jönsson
17 juli
”När vår Herre klär sommaren” - musikgudstjänst.
Solosång och diktläsning
31 juli
”Toner från Taizé”- gudstjänst med inspiration från Taizé
14 augusti
”Där två eller tre är församlade…”- kort gudstjänst med efterföljande samtal kring en bibeltext
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Nu är sommaren här, igen
På k y rkogårdar na har vi i
princip blivit klara med de
punktinsatser som planerats för
i år. Kvar är en hel del bevattning
för att allt nyplanterat ska
etablera sig på ett bra sätt.
Vattenspelet på Nya Kapellk y r ko g å r d e n h a r f å t t n y
vattenförsörjning. I sommar
kommer det att finnas fullt
tillräckligt med friskt vatten.
I bakgrunden ser ni den stora
avenboken vi planterat vid
Lärarebostaden efter att den
gamla hängasken tyvärr var
tvungen att tas bort.
Minneslunden och kransgården
har fått ny markstensbeläggning.
Förhoppningsvis kommer den
att hålla i många decennier.
Samtidigt har vi sett över
avvattningen runt trappan.

De två kalkstenstrapporna
ner mot ån har lagts om för
att få säkrare och vackrare
passager.
Längst i söder på
Kapellkyrkogårde n har vi

Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Lördag 2 juni

18:00

Examenskonsert, orgel

Söndag 3 juni
Heliga Trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande

18:00

Kyrkogårdsgudstjänst

Tisdag 5 juni

13:30

Havsblick, andakt

Söndag 10 juni
1 ef trefaldighet
Vårt dop

10:00

Söndagsgudstjänst

Tisdag 12 juni

13:30

Havsblick, café

Fredag 15 juni		Skolavslutningar
Söndag 17 juni
2 ef trefaldighet
Kallelsen till Guds rike

18:00

Söndagsgudstjänst

Tisdag 19 juni

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 20 juni
12:00
Midsommarlunch i försam-		
		lingshemmet
Midsommardagen 23 juni
10:00
Friluftsgudstjänst vid ån, ta gärna
Skapelsen		
med kaffekorg
		
Söndag 24 juni
Den helige Johannes döparens dag
Den högstes profet

10:00

Högmässa

Tisdag 26 juni

13:30

Havsblick, café

bytt ut den förväxta tujahäcken.

Torsdag 28 juni

18:00

Sommarkväll i församlingshemmet

Efter en genomgång av samtliga
gravplatser har jag tagit bort ett
flertal skötselskyltar eftersom
avtalen gått ut för f lera år
sedan. Därför efterlyses härmed
anhöriga och/eller information
om dessa gravplatser.

Söndag 1 juli
4 ef Trefaldighet
Att inte döma

18:00

Mässa

Tisdag 3 juli

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 5 juli

12:00

Lunch i församlingshemmet

Lördag 7 juli

11:00

Konfirmation

Kont a k t a gä r na m ig eller
församlingsexpeditionen
tfn 040-41 61 20.
Ulrika Schlyter
Kyrkogårdsföreståndare
0704-41 66 10
vardagar 7:00-15:30

Söndag 8 juli
Apostladagen
Sänd mig

18:00

Mässa

Tisdag 10 juli

13:30

Havsblick, café

Torsdag 12 juli

18:00

Sommarkväll i församlingshemmet
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndagsgudstjänst

Söndag 19 augusti
11 ef Trefaldighet
Trons liv

10:00

Söndagsgudstjänst

18:00

Konsert

Söndag 15 juli
6 ef Trefaldighet
Efterföljelse

18:00

Tisdag 17 juli

13:30

Havsblick, andakt

Tisdag 21 augusti

13:30

Havsblick, andakt

18:00

Kväll för själen i Lomma kapell

18:00

Söndagsgudstjänst

Torsdag 19 juli

12:00

Lunch i församlingshemmet

Söndag 26 augusti
12 ef Trefaldighet
Friheten i Kristus

Söndag 22 juli
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligas

18:00

Söndagsgudstjänst

Tisdag 28 augusti

13:30

Havsblick, café

10:00

Högmässa

Tisdag 24 juli

13:30

Havsblick, café

Söndag 2 september
13 ef Trefaldighet
Medmänniskan

Torsdag 26 juli

18:00

Sommarkväll i församlingshemmet

Tisdag 4 september

13:30

Havsblick, andakt

Söndag 29 juli
8 ef Trefaldighet
Andlig klarsyn

10:00

Högmässa

18:00

Gudstjänst ”Världens fest”

18:00

Orgelkonsert

Söndag 9 september
14 ef Trefaldighet
Enheten i Kristus

Tisdag 31 juli

13:30

Havsblick, café

Tisdag 11 september

13:30

Havsblick, café

18:00

Kväll för själen i Lomma kapell

Onsdag 12 september

12:00

De äldres fest

Onsdag 1 augusti

19:00

Orgelkonsert

Torsdag 2 augusti

12:00

Lunch i församlingshuset

Söndag 5 augusti
9 ef Trefaldighet
Goda förvaltare

10:00

Söndagsgudstjänst

18:00

Orgelkonsert

Tisdag 7 augusti

13:30

Havsblick, andakt

19:00

Konsert, orgel och tvärflöjt

19:00

Orgelkonsert

Onsdag 8 augusti

Torsdag 9 augusti
18:00
Sommarkväll i församlings-		
		hemmet
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Ur almanackan

Söndag 12 augusti
10 ef Trefaldighet
Nådens gåvor

10:00

Högmässa

18:00

Orgelkonsert

Tisdag 14 augusti

13:30

Havsblick, café

18:00

Kväll för själen i Lomma kapell

Onsdag 15 augusti

19:00

Orgelkonsert

Lördag 18 augusti

18:00

Orgelkonsert

Reservation för ändringar.
Se därför lördagar i Skånska Dagbladet eller Sydsvenskan.
Lomma kyrka återfinns i predikoturerna under rubriken ”Bara kontrakt” eller ”Lomma”.
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 11:45, då i regel två barn blir
döpta. Några gånger varje år sker dop i församlingens huvudgudstjänst 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.
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 41 61 20.
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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
Arbete:
040-41 63 95
Mobiltelefon:
0702-63 66 08
E-post:
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se
Präst:
Karin Riberth
Arbete:
040-41 45 10
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se
Präst:
Jonas Gehlin
Arbete:
040-41 67 14
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
Präst:
Heinz Jackelén
Mobiltelefon:
0730-21 79 07
E-post:
heinz.jackelen@svenskakyrkan.se
Präst :
Helena Agrell
Mobiltelefon: 0722-32 40 42
E-post:
helena.agrell@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

Församlingspedagog:
Kristina Markström
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
kristina.markstrom@svenskakyrkan.se
Barnledare:
Lena Palmér
Arbete:
040-41 67 15
Kyrkokamrer:
Kerstin Johansson
Arbete:
040-41 68 30
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se
Förvaltningsassistent:
Mona Dahlskog
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
VIK. KyrkOVAKTMÄStare:
Anders Andersson
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
Kyrkorådets ordf:
Anders Rydström
Telefon:
040-41 22 33
Kyrkofullmäktiges ordf:
Sven Paulsson
Telefon:
040-41 44 50
Mobiltelefon:
0730-20 42 81

Kyrkomusiker:
Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

