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Peace in our time
Orden ”Fred för vår tid” eller ”fred i vår tid” har
gång på gång dykt upp i mina tankar under den
gångna våren. Aldrig tidigare i mänsklighetens
historia har så många krig och konflikter pågått
samtidigt. Långvariga konflikter i Mellanöstern
och i Afrika, Asien och i vårt absoluta närområde.
Jag blir orolig för vad framtiden ska föra med
sig. Jag blir orolig för att mänskligheten inte
lär av mänsklighetens misstag. Varför måste
varje generation göra sina misstag? Finns det
egentligen någon mänsklig varelse som inte vill
ha ”fred för vår tid”?
Vita bussar
Peace in our time. Orden dök upp, nästan som
ett hån, när jag fick vara med om att minnas alla
de människor som kom med de vita bussarna till
Svenska kyrkan i Köpenhamn för 70 år sedan.
Vad då peace in our time? Andra världskriget
höll visserligen på att ta slut när Svenska Röda
Korset under ledning av dess vice ordförande
Folke Bernadotte under några dramatiska
veckor, från mitten av mars till början av maj
1945, räddade drygt 15 000 fångar ur tyska
koncentrationsläger. Bland dem fanns nästan 8
000 norrmän och danskar. Utöver skandinaver
befriades medborgare från ett tjugotal länder,
främst Frankrike och Polen. Hur många av dem
som var judar har aldrig gått att säkert fastställa.
Ett av skälen är att Sverige inte registrerar
trostillhörighet, varken då eller nu. Staten är och
ska vara sekulär. En människas trostillhörighet
och möjlighet att utöva sin tro är en grundläggande
fri- och rättighet i varje civiliserad stat.
Samhället är religiöst eftersom samhället består
av religiösa människor, av dig och mig. Att utöva
sin tro är en grundläggande fri- och rättighet i
varje civiliserat samhälle, även att avstå är en
rättighet. Så är det i Sverige. Så är det inte överallt
i vår värld.
Historien skrivs om
När människor förstör synagogor och kyrkor
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eller medvetet förstör andras historia, av
byggnader, museum och arkiv, eller etiskt
rensar stora landområden i religionens namn
eller historien skrivs om i den rätta ideologins
namn. Mänskligheten blir fattigare. Människan
blir räddare. Samtidigt är det just då som alla
människor av god vilja måste agera för fred
och frihet.
Armenien
Bakom Jakobskatedralen i Gamla staden i
Jerusalem ligger ett litet museum. Första gången
jag gick in där för tjugofem år sedan trodde
jag att jag skulle få lära mig något om den
armeniska kyrkan, kanske världens äldsta ännu
fungerande folkkyrka. Så blev det inte. Här mötte
jag mänsklighetens djävlighet, ett massmord
på den armeniska befolkningen utfört av det
Ottomanska riket.
Folkmordet startade den 24 april 1915 och kunde
genomföras i skydd av första världskriget. Varför
fick vi inte läsa om detta på historielektionerna i
skolan? Under de senaste åren har jag i Jerusalem
fått förmånen att få träffa barn och barnbarn till
några överlevande och be och fira gudstjänst
tillsammans med dem med en gudstjänstordning
från 200-talet.
Det är mäktigt och det har lärt mig något om
människors vilja att överleva, att låta traditionen
överleva, att våga lita på att Gud är, är närvarande
i liv och död. På hundraårsdagen bad jag ”Give
peace in our time, O Lord”.
Anglikansk morgonbön
Det var i tiden mellan de båda världskrigen som
den brittiske premiärministern Chamberlain
beskrev det färska München-fördraget, i vilket
Tjeckoslovakien får avstå en bit land mot ett tyskt
löfte om fred och England och Tyskland lovade
att aldrig mer gå i krig, en ”fred för vår tid”. Talet
hölls den 30 september 1938.
Mindre än ett år senare, efter fortsatt aggression
från Hitler och Tysklands invasion av Polen, var
andra världskriget ett faktum. Att orden fastnat

Fotograf: Jan-Olof Aggedal

hos mig, och många andra, hör nog samman med
att de sedan 700-talet återfinns i den engelska
kyrkans morgonbön.
Harmoni
I den judisk-kristna traditionen är fred mer än
avsaknaden av krig och konflikter. Fred handlar
om Shalom, om harmoni med Gud, med mig
själv, med andra och med skapelsen. Den
palestinske kyrkoledaren Jean Zaru formulerade
Shalom (hebreiska) Salam (arabiska) fred så här:
Fred är ett tillstånd av respekt, samarbete och
välfärd. Fred är närvaron av social rättvisa.
Fred är frånvaron av krig, fattigdom, hunger
och förtryck. Fred är att ha tillräckligt att äta.
Fred är frihet från sjukdom. Det är arbete och
hälsa. Fred är framtidshopp för alla Guds barn
och Guds värld.
Fred är att kunna samlas utan rädsla, till
gudstjänst, till arbete. Det är att kunna säga
sanningen även till makten.
Fred är Salam/Shalom, välfärd, jämlikhet och

respekt för mänskliga rättigheter. Fred är när
alla känner sig hemma och accepterade utan
barriärer av ålder, klass, kön, ras, religion eller
nationalitet. […] Fred är den sköra harmoni som
bär på erfarenhet av kamp, uthållighet i lidande
och kärlekens styrka.
Jesus ger oss löftet varje dag: ”min frid/fred ger
jag er” (Joh 14:27). Därför vill jag be och verka
för shalom, salam harmoni, frid/fred.
Herre, slösa din nåd över oss, och ge oss din
frälsning.
Fyll oss, dina tjänare, med rättfärdighet och
gör oss glada.
Välsigna oss, dina barn.
Ge fred i vår tid, Herre,
det ber vi då bara du, o Gud, kan ge frid i vår tid.
O Gud, gör våra hjärtan rena,
och ta inte din Helige Ande från oss.
(fri översättning från The Book of Common Prayer)

Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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Musik i Lomma kyrka
14 juni 18
Crescendokören
sjunger Palestrina, Stenhammar & Lindberg
Felix Bagge, fiol
Cecilia Alling, orgel
Ingemar Månsson, dirigent
24 juni 19
Musik av Stanford
Anders Johnsson, orgel
Agnes Wästfelt, sopran
Jakob Bloch Jespersen, baryton
5 juli 18
Orgelkonsert*
Stefan Kiessling, Tyskland
8 juli 19
Orgelkonsert*
Mikael Wahlin, Stockholm
16 juli 19
Orgelkonsert*
Donald McKenzie, England
29 augusti 20
Janne Schaffer, gitarr
John Ehde, cello
Bengt Wittje, klaviatur
Biljetter (50 kronor) säljs på Lomma bibliotek.
5 september 15
Gitarrkonsert
Stepan Rak, Prag
*Ingår i Skånes orgelveckor
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Kvällar för själen i Lomma kapell
16 juni 18
Dikt och ton i sommarkvällen
Gunnel Sjöbeck, diktläsning
Maria Jönsson, musik
30 juni 18
Om livet, döden och kärleken
Elisabeth Jönsson, författare och sångerska
14 juli 18
När vår Herre klär sommaren
Maria Jönsson, solosång och piano
28 juli 18
Frälsarkransen – Livets pärlor på ett armband – alltid till hands
11 augusti 18
Möt mig nu som den jag är
– Sånger och texter för en stilla stund i Guds ansiktes ljus.
Mässa med musik inspirerad från Iona.
25 augusti 18
Heliga danser
Diakon Elisabeth Lindström leder oss i helig dans

SOMMARCAFÉ I FÖRSAMLINGSHEMMETS TRÄDGÅRD,
SKOLGATAN 4
17 juni Midsommarlunch (obs onsdag)
25 juni Skånska visor och Historier med Qvärlöv Sträng
och Pipa
2 juli Lunch
9 juli Nocturne i Sommarkväll med Susanna Blomstrand
o Sofia Haglund
16 juli Lunch
23 juli Grillkväll
30 juli Lunch
6 augusti Sommarsånger med Eva Hallberg
13 augusti Lunch
20 augusti Grillkväll
Lunchen inleds klockan 12.00 med middagsbön
Kvällens program börjar 18.30 Kaffebordet står dukat från 18.00
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Församlingsläger med Lomma församling

Glädje Gemenskap Gudstjänst God mat

Att alltid få äta sist bara för att du är tjej - den känslan
Var med och utrota hungern!
Var med och ge möjlighet till
rent vatten!
Plusgironummer: 90 01 22-3
Bankgironummer: 900-1223
Swish: 9001223

Idag lever 800 miljoner människor utan tillräckligt med mat – trots att jordens resurser skulle
kunna räcka till oss alla. Det är helt oacceptabelt. Hunger är varken rättvist eller jämlikt - det
är kvinnor och barn som drabbas hårdast. I många länder är det kvinnorna som arbetar ute på
fälten och lagar maten. Samtidigt som kvinnorna och flickorna är de som får äta sist.
Därför är jämställdhet en nyckel i kampen mot hungern. När kvinnor får en egen inkomst
och deras ställning stärks minskar inte bara den egna familjens hunger - hela samhället
påverkas positivt. Genom stöd från Svenska kyrkan kan fler människor som lever i
utsatthet skapa sin egen försörjning.

4 – 6 september på Åsljungagården
Lägret startar klockan 18 på fredagen och avslutas efter lunch på söndagen.
På lägret får vi möjlighet att umgås och koppla av. Det ges tillfälle till aktiviter
såsom sport och lek, bad, sång, kreativt skapande m.m.
Kostnad för lägret är 500 kr per vuxen, gratis för barn. Vi bor i flerbäddsrum upp
till fem personer. Möjlighet till enskilt rum finns. I priset ingår logi och helpension.
Vi samåker i egna bilar till lägret. Antal rum är begränsat, först till kvarn gäller.
Anmälan senast 13 augusti men för planeringens skull gärna tidigare.
Vill du vara med i planeringen inför lägret och/eller bidra med något under lägret
till exempel hålla i någon aktivitet, sjunga, spela m.m. så hör av dig!
Skicka din anmälan via mail eller lämna till expeditionen i församlingshemmet.
I välkomstbrevet som vi skickar ut får du ett mer detaljerat program
med tider och info.
Kontakt och anmälan: Kristina Markström,
kristina.markstrom@svenskakyrkan.se
0761-41 25 00
Välkommen att följa med på församlingsläger för alla åldrar!
Hälsningar från Jonas, Elisabeth, Maria och Kristina
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Din gåva till Svenska kyrkans internationella arbete blir bland annat utbildning, lån och
sparande samt utveckling av hållbara jordbruksmetoder. Du är med och gör skillnad. Den
känslan. Genom församlingens förböner och gåvor kan vi tillsammans Utrota hungern!
Tack för din gåva!
Erik Lysén
Internationell chef
Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva.
Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger.
Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått,
tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet
– ett enda bröd och en enda mänsklighet

Taizé och Open Space i sommar
Under två terminer har Lomma församling i samverkan med Strandkyrkans församling, Nykraft och
Kävlinge begravningsbyrå arrangerat Taizégudstjänster. Med Open Space-metoden har vi samtalat om
angelägna ämnen och frågor. Under våren har vi mötts kring ämnen som kärlek, mening, förlåtelse,
sanning och evighet. I sommar flyttar vi ut på stranden. Vid två tillfällen möts vi och samtalar om det
som känns angeläget. Som deltagare får man vara med och skapa frågor.
11 juni 19-21 Närvaro
19 augusti 19-21 Hopp
Välkommen till stranden nedanför Strandpromenaden.
För mer info, kontakta gärna Jonas Gehlin tfn 0702 – 95 66 05
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Tack …

alla ni som har skänkt kläder till nyanlända flyktigar från Syrien! Här i Lomma har vi fått
in mycket kläder som vi har gett vidare till Burlövs församling som möter nyanlända och
där det också finns ett transitboende. Tack för er omtanke och ert engagemang!

Dalby och Lomma församlingar inbjuder till
Härliga Semesterdagar på EFS-gården i Åsljunga
lördagen den 22 augusti till onsdagen den 26 augusti 2015

KYRKANS TRÄFFPUNKT
PÅ HAVSBLICK

Havsblick (Centrumgatan 4) varje tisdag från 13.
Första och tredje tisdagen i månaden är det andakt och kaffe:
2 juni
16 juni
7 juli
21 juli
4 augusti
18 augusti
Övriga tisdagar är det café – en enkel kopp kaffe till självkostnadspris.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!

Stickcafé

i Byskolan vid Lomma kyrka 18–21
24 september
15 oktober
5 november
3 december
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.
Terminen startar måndagen den 24 augusti!
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.
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Välkommen att vara med på semesterdagarna 2015
Dagarna är fyllda med aktiviteter och du väljer själv vad du vill vara med på.
Det finns möjlighet till skratt, sång, vila, promenader, naturupplevelser,
andakter, gemenskap och mycket annat.
Du väljer själv vilken boendestandard du vill ha och om du vill bo
i enkel- eller dubbelrum.
Måltiderna äter vi tillsammans. Du som följer med på semesterdagarna måste kunna
klara din personliga hygien. Vi hjälper gärna till med medicin och enklare vårdinsatser.
Ansvariga för semesterdagarna är diakonerna Cecilia Lagerquist och Ingrid Sivberg
samt kyrkomusikern Anna Heverius och sjuksköterskan Ulla-Britt Borg.
Deltagaravgift, inklusive helpension, gemensam bussresa och aktiviteter:
Enkelrum, dusch + toa 3.000 kr
Dubbelrum, dusch + toa 2.500 kr
Enkelrum, delad dusch + toa 1.800 kr
Vid behov ger församlingarna bidrag till deltagaravgiften.
I välkomstbrevet, som vi skickar ut, får du restider, program, inbetalningskort mm.

Måndagar 9.30–11.30
Onsdagar 9.30–11.30
Torsdagar 9.30–11.30
Fredagar 9.30–11.30

Har du frågor angående dagarna så ring
Cecilia: 046-208605
Ingrid: 040-413420

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

Sista anmälningsdag är 24 juni, och ”Först till kvarn” gäller…
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Kyrkogården vaknar, vinter blir sommar.

”De har sett hur vårt liv fick en mening.
Jesus fyller mörkret med ljus”
Psalmboken 154:3

Fotograf: Kristina Lindström
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Fotograf: Rose-Marie Larsson
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KONFIRMAND I LOMMA

Varför ska jag konfirmera mig?
Tänk dig en lugn miljö där du får möjlighet att varva ner
och tillsammans med andra fundera kring frågor i livet
som människor i alla tider har undrat över.
Ta chansen att konfirmera dig!
Som konfirmand får du vara med om en intensiv tid med många diskussioner och
funderingar blandat med upplevelser, sång & musik och garanterat många glada
skratt! Att åka på konfirmandläger är för många en av höjdpunkterna.
Den dag, som avslutar din konfirmationstid, firar vi med en festlig och högtidlig
konfirmationsgudstjänst i Lomma kyrka. Du är välkommen till konfirmationstiden
vare sig du tror eller tvivlar.
Du får möjlighet att ställa dina frågor och veta att de tas på allvar.

Fotograf: Filip Hellström Smidt

Du får en inblick i vad kristen tro innebär.

Ett minne för livet!

Du får en chans att testa kristen tro och bilda dig en egen uppfattning.

Varje år konfirmeras cirka 46.000 ungdomar i Svenska kyrkan. För många blir
konfirmandtiden 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.
På nästa sida presenteras de grupper du har att välja mellan. För samtliga grupper ingår
ett konfirmandläger. Konfirmandtiden är kostnadsfri. Även konfirmandlägret bjuder
församlingen på.

Under konfirmationsläsningen finns det utrymme för alla slags frågor och det finns
också utrymme för dig som person.
Vad du gör är viktigt. Vem du är, är ännu viktigare.
För att bli konfirmerad behöver du vara döpt. Om du inte är det kan du bli det
under tiden som konfirmand.

Vi som arbetar med konfirmander i Svenska kyrkan i Lomma ser fram emot en spännande
och kul tid tillsammans med dig och alla konfirmanderna!
Konfirmationspräster är Jonas Gehlin och Karin Riberth.
Dessutom möter du församlingspedagogen Kristina Markström och flera unga
konfirmandledare.
Varmt välkommen som konfirmand i Svenska kyrkan i Lomma ! ! !
För ytterligare information och frågor välkommen att kontakta:
Karin Riberth
Präst i Svenska kyrkan i Lomma
Mobil: 0704-41 66 07
E-mail: karin.riberth@svenskakyrkan.se
12
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Vi erbjuder följande dagar och tider:
Tisdagsgruppen
Tisdagsgruppen träffas 17.30-19.30 varannan vecka
hela läsåret 2015-2016 med start i mitten av september.
Konfirmationen sker under våren 2016.
Onsdagsgruppen
Onsdagsgruppen träffas 17.30-19.30 varannan vecka
hela läsåret 2015-2016 med start i mitten av september.
Konfirmationen sker under våren 2016.
Lördagsgruppen
Lördagsgruppen träffas en lördag i månaden 10.00-13.00
hela läsåret 2015-2016 med start i mitten av september.
Konfirmationen sker under våren 2016.
Sommargruppen
Gillar du musik? Spelar du något instrument? Tycker du om att sjunga?
Denna grupp har musikprofil. Gruppen träffas två söndagar under vt - 2016 och
åker på läger 19–22 juni. Därefter träffas gruppen dagtid fram till konfirmationen
som äger rum den 2 juli.
OBS! Antalet platser i denna grupp är begränsade.

FREJA
Varför har du valt att konfirmera dig?
För att jag vill bekräfta mitt dop och för att lära känna nya personer.
Vad kommer du att komma ihåg mest från konfirmandtiden?
Gemenskapen och glädjen. Jag tyckte gospeldagen var bra och det var
pampigt när alla sjöng tillsammans, en mäktig känsla. Lägret var också
jätteroligt. Dessutom kommer jag komma ihåg all fika. Vi har verkligen fikat
mycket.
Nämn något som har varit extra intressant, roligt eller spännande?
Det var spännande när Katarina från begravningsbyrån kom och pratade
med oss om död och begravning. Hon berättade om hur processen kring en
begravning ser ut. Den är betydligt längre än vad jag trodde.
JOAKIM
Varför har du valt att konfirmera dig?
För att jag är döpt och vill bekräfta det.
Vad kommer du att komma ihåg mest från konfirmandtiden?
Att jag har fått ett gäng nya kompisar och alla lekar som vi har lekt.
Nämn något som har varit extra intressant, roligt eller spännande?
Lägret var väldigt kul. Ja, varje gång vi har träffats har vi gjort något roligt
och intressant. Jag ser fram emot konfirmationen.

Platsgaranti och turordning
Alla anmälda som bor i Lomma församling
är garanterade plats i konfirmandundervisningen.
Vid gruppindelningarna tillämpar vi turordning efter inkommen anmälan.
Anmälan senast den 1 juli
Fyll i den bifogade anmälningsblanketten för den grupp du önskar.
Anmälan skickas eller lämnas till församlingsexpeditionen senast den 1 juli. Du kan
även gå in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/lomma
och anmäla dig direkt på webben.
I mitten av juli får du en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan.
Freja Pennsäter och Joakim Persson Fotograf: Kristina Markström]
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 2 juni

13.30

Havsblick, andakt

11.00

Högmässa

Söndag 7 juni
1 efter trefaldighet
Vårt dop

11.00

Högmässa

Söndag 5 juli
Apostladagen
Sänd mig

19.00

Orgelkonsert

Tisdag 9 juni

13.30

Havsblick, café

Tisdag 7 juli

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 11 juni

19-21

Taizé med Open Space på stranden

Onsdag 8 juli

19.00

Orgelkonsert

Fredag 12 juni

11.30

Skolavslutning

Torsdag 9 juli

18.00

Sommarcafé i församlingshemmets trädgård

Söndag 14 juni
2 efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike

11.00

Högmässa

Söndag 12 juli
6 efter trefaldighet
Efterföljelse

11.00

Högmässa

Tisdag 16 juni

13.30

Havsblick, andakt

Tisdag 14 juli

13.30

Havsblick, café

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Orgelkonsert

Onsdag 17 juni
12.00
Middagsbön, sommarlunch i
		församlingshemmet
Midsommardagen 20 juni
14.00
Skapelsen		

Friluftsgudstjänst vid Simon och barnet på
Lomma kyrkogård

Söndag 21 juni
Johannes döparens dag

20.00

Musikgudstjänst ”Skapelsen”, solosång

Tisdag 23 juni

13.30

Havsblick, café

Onsdag 24 juni

19.00

Orgelkonsert

Torsdag 25 juni

18.00

Sommarcafé i församlingshemmets trädgård

Lördag 27 juni

11.00

Konfirmation med mässa

Söndag 28 juni
4 efter trefaldighet
Att inte döma

11.00

Högmässa

Tisdag 30 juni

13.30

Havsblick, café

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Torsdag 2 juli

16

Torsdag 16 juli

Söndag 19 juli
14.00
Kristi förklarings dag		
Jesus förhärligad

Ekumenisk friluftsgudstjänst tillsammans
med Strandkyrkan vid amfibieteatern

Tisdag 21 juli

Havsblick, andakt

13.30

Torsdag 23 juli
18.00
		

Sommarcafé, Grillkväll i
församlingshemmets trädgård

Söndag 26 juli
8 efter trefaldighet
Andlig klarsyn

11.00

Högmässa

Tisdag 28 juli

13.30

Havsblick, café

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Torsdag 30 juli

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 2 augusti
9 efter trefaldighet
Goda förvaltare

11.00

Högmässa

Tisdag 4 augusti

13.30

Havsblick, andakt
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 6 augusti

18.00

Sommarcafé i församlingshemmets trädgård

Söndag 9 augusti
10 efter trefaldighet
Nådens gåvor

11.00

Högmässa

Tisdag 11 augusti

13.30

Havsblick, café

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Torsdag 13 augusti

Söndag 16 augusti
14.00
11 efter trefaldighet		
Tro och liv

Ekumenisk friluftsgudstjänst tillsammans
med Strandkyrkan vid amfibieteatern

Tisdag 18 augusti

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 19 augusti

19-21

Taizé med Open Space på stranden

Torsdag 20 augusti
18.00
		

Sommarcafé, grillkväll i
församlingshemmets trädgård

Söndag 23 augusti
12 efter trefaldighet
Friheten i Kristus

11.00

Högmässa

Tisdag 25 augusti

13.30

Havsblick, café

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Söndag 30 augusti
13 efter trefaldighet
Medmänniskan

11.00

Högmässa

Tisdag 1 september

13.30

Havsblick, andakt

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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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 11:00. 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.

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

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

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:
Vakant
MUSIKDIREKTÖR:
Bengt Wittje
Arbete:
040-41 67 53
Mobiltelefon:
0704-41 66 06
E-post:
bengt.wittje@svenskakyrkan.se
KYRKOMUSIKER:
Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSPEDAGOG:
Kristina Markström
Mobiltelefon:
0761-41 25 00
E-post:
kristina.markström@svenskakyrkan.se

Foto framsidan: Jan-Olof Aggedal

FÖRVALTNINGSASSISTENT:
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

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

