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Att resa är att leva…
”Att resa är att leva”, har någon sagt. Resa kan
man göra på många sätt. Man kan resa i fantasin,
genom berättelser i en bok eller en film. Man kan
drömmande tänka sig bort till en annan plats
med hjälp av bilder. En del människor reser in i
sig själva för att försöka förstå vem de är. En del
har möjligheten att resa till platser som man vill
uppleva. Att resa är att lära sig något om sig själv
och andra människor.
Mångfald
Alla vägar bär till Rom, brukar det heta. Visst har
mycket av vår kultur filtrerats genom Rom innan
den nådde oss nordbor. Fast den västerländska
civilsationens DNA finner vi snarare i Jerusalem,
den heliga staden, Guds stad. Staden som
kung David grundade på 1000-talet före vår
tideräkning, där Jesus dog och uppstod och där
Muhammed fick en uppenbarelse. Staden som
är helig för tre religioner. Staden som vill vara
huvudstad för två nationer. Staden vars namn
betyder fredens stad. El Qurds, ”helgedomen”, på
arabiska. Jerusalem ”fredens stad” på hebreiska.
Att leva i Jerusalem är att ständigt möta den
andra, hon som tror, bekänner och lär på ett
annat sätt än jag själv. Det är att ständigt möta
den andra, hon som utövar en kultur, en religion
samt talar och skriver ett annat språk än vad
jag själv gör. I Jerusalem lever mer än trettio
trosriktningar, varav de flesta är judar, kristna
och muslimer, vilka talar femton olika språk
och använder sju olika alfabeten. Här lever
mångfalden sida vid sida.
Döden blir liv
När jag strax efter påsk, en helt vanlig dag,
vandrade genom Jerusalem mötte jag på samma
gatstump den armeniske munken på väg till
vespern, den halvspringande judiskt ortodoxa
mannen på väg till muren, den unga judiskt
ortodoxa mamman med sina fyra barn skjutande
barnvagnen framför sig och den beslöjade
muslimska mamman med sina stolta söner.
Medan jag gick där och hälsade salam eller
shalom på dem jag mötte ljöd sabbatssiren och
böneutroparen kallade till bön från minareten.
Klockspelet kallade mig som kristen till
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mässa i kristenhetens absoluta mittpunkt,
Uppståndelsekyrkan. På mindre än hundra
meters avstånd, inom detta byggnadskomplex,
ligger Golgata och Jesu grav. Här har kristna
tillbett den uppståndne Kristus sedan urkyrkans
tid. Det var här kyrkan tog sina första stapplande
steg. De första lärjungarna visste inte vad de
skulle tro. De var rädda ända tills Maria, hon
från Magdala, berättade om att hon träffat sin
älskade Jesus och att han var uppstånden från de
döda. Det var här påsken blev påsk, det var här
döden blev liv. ”Han har uppstått, han är inte här.”

Lomma kyrka 140 år

Det annorlunda utmanar
Hur du än kommer att resa i sommar, genom
berättelser här hemma eller fysiskt förflytta
dig till andra platser så är det genom att resa
som man lever. Nyfikenheten och glädjen i att
möta det nya, det lite annorlunda utmanar oss
och våra egna föreställningar samtidigt som det
berikar oss. Det är bara tillsammans med andra
människor av god vilja som världen lever vidare
generation efter generation. Du och jag får vara
en del av denna framtid. Jag önskar dig många
möten och spännande resor denna sommar, hur
du än och vart du än har möjlighet att resa.
Gud välsigna din sommar!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

6 juli
17.30 Guidad visning
18.00 Vesper på kyrkans invigningsdag
Jan-Olof Aggedal, präst
Maria Jönsson, solosång

Kyrkan i Lomma byggdes under den mest intensiva byggperioden i Lunds
stift efter reformation. Den 6 juli 1873 invigde biskop Wilhelm Flensburg
den nuvarande kyrkan, vilken ersatte en kyrka troligen uppförd någon gång
under 1170-talet. Den gamla kyrkan var uppförd i sten och en av de äldsta
sandstenskyrkorna i Skåne. Den nya kyrkans murar består av gult slaget massivt
Lommategel från Kockums tegelbruk. Kostanden för bygget uppgick till 41
313 riksdaler.

3

Målning och upprustning av kyrkorummet

ställningarna och stum av beundran betraktade
de handmålade fönstren från Zettler i München
från år 1880-1890. ”Sådana går inte att få tag i
idag”, var hans slutkommentar.
			
Ljuskällor
LED-ljusstrålkastare, med åtskilliga års
brinntid, införskaffades för att personalen i
framtiden skall slippa byta glödlampor på åtta
meters höjd.
En önskan dök upp i elfte timmen. Kunde det
möjligtvis åstadkommas en belysning i koret
så att man kunde skifta färg i takvalven? En
ljussättare dök upp, några samtal och sen var
de placerade, alla åtta strålkastarna.
Ljuset återvänder
Som avslutning inträdde den mycket sympatiske
och mjukt tassande fönsterputsaren på arenan.
Ef ter en nogg ran n och mycket va rsam
behandling av blyfönstren kom så ljuset åter
in i kyrkorummet. Lägg särskilt märke till

Så kom de då, vecka 4 år 2013, ställningsbyggarna
som skulle möjliggöra för kyrkomålarna att nå
högre rymder.

Samtidigt byttes hjulen till större på orgelns
tangentbord för att förhindra den ständiga
irritationen vid dess förflyttning.

Efter påpekandet att det skulle kosta minst en
miljon kronor att rengöra vår Willis-orgel om
den skulle drabbas av kalkdamm, plastades
hela kyrkan in efter alla konstens regler. Dock
avlägsnades fönsterförlåten för att möjliggöra
för fönsterkittaren att se kondensvattnet
dunsta bort, och därefter utföra sina åtagande.
Det borrande ljudet från kyrkvinden vecka
6 förkunnade att montören för hissarna till
ljuskronorna var på plats. För att förhindra
arbetsskador kan nu ljuskronorna sänkas ner
till 60 cm över golv.

Olyckan
Så hände det som inte fick hända. Målaren reste
sig, efter bättring enligt delbesiktningsprotokoll,
från sittande ställning till stående. De flesta
målare är smala. Denne man var inget undantag.
Mellanrummet mellan vägg och ställning
var cirka 40 cm. Målaren tappade balansen
eftersom landgångens fäste lossnade. Reflexen
som följde medförde att målarens hand åkte
genom blyfönstret och slog bort manteln
på Kristusfigurens ena ben. Den likbleke
yrkesmannen, väl medveten om att detta
inte fick hända, tröstades med ”Du kunde ha
ramlat ner i mellanrummet och blivit ordentligt
skadad”.

Förvaring
Bland frågeställningarna som f löt genom
projektet fanns en speciell. Kunde den trista
exponeringen av notställ och begravningsutensilier åtgärdas? Den ständige problemlösaren
Gunnar kallades in. Det hela blev löst med
bravur i form av tre kluriga hurtsar på hjul.
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glorian i norra skeppets fönster mot öster. Den
glöden är svårslagen. Av fragment från äldre
kalkmålningar och rester av en stjärnhimmel
i koret syntes ingenting under arbetets gång.
Dessa är sen tidigare övermålningar gömda till
kommande generationers efterforskningar. Allt
var klart till återinvigningen till Påsk.
Projektet var genomfört och åter infann sig den
lugna nattsömnen i lagom doser.
Text & foto: Bo Svensson

Glaskonstnären i Laholm ombesörjer återställandet. ”Vet ni vilken skatt ni äger”
uttryckte den hänförde glasvirtuosen när han,
småsnubblande i lyckorus, tog sig fram på
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SOMMAR I LOMMA FÖRSAMLING
Kvällar för själen
Lomma kapell 18.00
18/6 Enkel gudstjänst med samtal efteråt
2/7

Vandring mellan konstverken på Lomma kyrkogård, kyrkoherde
Jan-Olof Aggedal berättar. Vi samlas vid kapellet.

16/7 Taizégudstjänst
Vi firar gudstjänst med mycket sång, inspirerad från klostret i
Taizé i Frankrike.
30/7 Dikt och ton i sommarkvällen
Gunnel Sjöbeck, dikter
Bengt Wittje, musik.

Kyrkovalet 15 september
”Vi lever i en tid då det talas mer om
Gud och religion än på länge.
Förväntningarna på kyrkans närvaro
är många, stora och olika: gudstjänster
och riter som tolkar livets mening från
födelse till begravning, diakonalt arbete,
stöd i kriser, undervisning och kultur, en
fristad som ger andrum...
Genom din röst i kyrkovalet är du med
om att prioritera och utveckla”.
Biskop Antje

13/8 Enkel gudstjänst med samtal efteråt
27/8 Taizégudstjänst
Vi firar gudstjänst med mycket sång, inspirerad från klostret i
Taizé i Frankrike.
Förfriskningar serveras.

Sommarcafé i Byskolan
19/6 Midsommarlunch
27/6 En smak av sommaren
Maria Jönsson, sång
4/7

Sommarlunch

11/7 Sång och Kåseri från Hven
Rune Wenliden
18/7 Sommarlunch
25/7 Sommarmusik
Eva Hallberg, sång
Lunchen inleds klockan 12.00 med bordsbön och psalmsång
Kvällens program börjar 18.30
Kaffebordet står dukat från 18.00

Välkomna!
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Semesterdagar på EFS-gården i Åsljunga
måndagen den 26 augusti till fredagen den 30 augusti 2013
Dagarna är fyllda med aktiviteter och du väljer själv vad du vill vara
med på. Det finns möjlighet till skratt, sång, vila, promenader, andakter,
naturupplevelser, gemenskap och mycket annat. Du väljer själv vilken
boendestandard du vill ha och om du vill bo i enkel- eller dubbelrum.
Ansvariga för semesterdagarna är diakonerna Cecilia Lagerquist och Ingrid
Sivberg samt kyrkomusikern Maria Jönsson och sjuksköterskan Ulla-Britt Borg.
Antalet platser är begränsade. Vi tar emot din anmälan
från den 23 maj till den 9 augusti.
”Först till kvarn” gäller...
Deltagaravgift, inklusive helpension, gemensam bussresa och aktiviteter:
Enkelrum, dusch, toalett		
Dubbelrum, dusch, toalett		
Enkelrum, med delad dusch toalett

3.000 kr
2.500 kr
1.800 kr

Har du frågor besvaras deav Ingrid Sivberg 040-413420
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Risk för att gravstenen faller
Förra året hjälpte en åttaårig flicka sin mamma
att leta efter en släktings grav på Bollebygds
kyrkogård. De skulle tända ljus. Hon lutade sig
över en gravsten för att läsa texten. Gravstenen
föll och hon skadades så illa att hon dog. Sådant
får inte hända fler gånger. Därför utför Lomma
kyrkogårdsförvaltning under tiden mars till
och med juni kontroll av gravstenar för att
säkerställa att de nya nationella riktlinjerna
följs på Lomma kyrkogårdar.

Kyrkans minsta och Babycafét
Höstterminen börjar måndagen den 19 augusti klockan 13
i Byskolan mittemot Lomma kyrka.
Alla barn 0 – ca 4 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.

Vems ansvar?
Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för att
begravningsplatsen är en säker miljö för såväl
personal som besökare. Kyrkogårdsförvaltningen
är ansvarig att kontrollera att gravstenarna
är säkra. Det är sedan gravrättsinnehavarens
skyldighet att åtgärda eventuella brister. När
en riskbedömning av gravstenarna görs ska de
stenar som bedöms som farliga säkras med hjälp
av stolpe eller läggas ner. Det kan även bli tal
om att spärra av farliga områden.
Personalen på kyrkogården hoppas att man inte
ska behöva åtgärda allt för många gravstenar.
Det är alltid tråkigt att behöva lägga en sten
ner, men säkerheten för besökare och personal
går före allt annat. När man som i Lomma
har gravstenar från många tidsperoder är
risken stor att fästen rostat och stenarna står
ostadigt. Kyrkogårdsförvaltningen hjälper gärna

Måndagar

13–15

Tisdagar

13–15

Onsdagar

9.30–11.30

Fredagar

9.30–11.30

Torsdagar
9.30–11.30 Babycafé
En dag endast för de allra minsta 0 – ca 1 år

gravrättsinnehavare med råd med hur man kan
gå tillväga för att graven åter ska bli säker att
besöka.

Information: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15

Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningens
personal för råd och ytterligare information
tfn 0702-32 40 42.

Fakta
• Alla gravstenar mellan 30-150 cm höjd måste klara ett drag- och tryckprov, vara dubbade, samt inte
uppvisa för stor lutning.
• De stenar som inte uppfyller ställda säkerhetskraven kommer att säkras upp eller läggas ner.
• Kyrkogårdspersonal kommer att utföra gravstenskontrollen.

Kyrkans träffpunkt på Havsblick
Havsblick (Centrumgatan 4) varje tisdag från 13.
Första och tredje tisdagen i månaden är det andakt och kaffe.
Övriga tisdagar är det café – en enkel kopp kaffe till självkostnadspris.

• Av säkerhetsskäl får allmänheten inte själva kontrollera gravstenar på egen hand.
• Säkrade gravstenar står säkrade under ett år utan ytterligare åtgärd.
• Gravrättsinnehavaren har ansvar att ombesörja att gravstenen monteras enligt gällande normer.
Intyg på utfört arbete skall lämnas till Lomma kyrkogårdsförvaltning. Om stenen inte åtgärdas
kommer den att läggas ner efter ett år. Kostnaden för att lägga ner stenen betalas av gravrättsinnehavaren.

Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!
Ansvarig: Ingrid Sivberg tfn 040-41 34 20.

• Om känd gravrättsinnehavare finns kontaktas denna per brev inom två veckor från att gravsten säkrats.
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Ur almanackan

Vid Höje å ligger Lomma kyrka byggd på 1870-talet.
På platsen för Lommas nuvarande kyrka har människor tillbett
och firat livets högtider sedan 1170-talet då den första stenkyrkan byggdes.
I Lomma kyrkan – kyrkan vid Höje å berättar
Jan-Olof Aggedal och Kristina Lindström historien om Lomma kyrka,
hennes inventarier, symboler och liturgiska rekvisita.

Dag			

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 26 maj
Heliga trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande

14.00

Jazzgudstjänst på Alnarp

Tisdag 28 maj

13.30

Havsblick, café

Torsdag 30 maj

12.00

Andrum, orgeln i kyrkan

Söndag 2 juni
1 ef trefaldighet

10.00

Högmässa

Tisdag 4 juni

13.30

Havsblick, andakt

Söndag 9 juni
2 ef trefaldighet

10.00

Högmässa

Tisdag 11 juni

13.30

Havsblick, café

Söndag 16 juni
10.00
3 ef trefaldighet		

Söndagsgudstjänst

Tisdag 18 juni

13.30

Havsblick, andakt

18.00

Kväll för själen

Onsdag 19 juni

12.00

Andakt, Midsommarlunch

Midsommardagen 22 juni

14.00

Friluftsgudstjänst

Söndag 23 juni
Johannes döparens dag

10.00

Högmässa

Tisdag 25 juni

13.30

Havsblick, café

Torsdag 27 juni

18.00

Sommarkväll

Söndag 30 juni
Apostladagen

18.00

Temagudstjänst ”Lärjungaskap”
med sommarkonfirmanderna

Tisdag 2 juli

13.30

Havsblick, andakt

18.00

Pilgrimsvandring på Lomma kyrkogård

12.00

Middagsbön, lunch

18.00

Konsert

11.00

Konfirmation med mässa

Introduktionspris 100 kr.
Boken säljs på pastorsexpeditionen och i Lomma kyrka.

Torsdag 4 juli

Lördag 6 juli

17.30
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Vesper och visning av Lomma kyrka
Lomma kyrka 140 år
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag			

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag			

Söndag 7 juli
6 ef trefaldighet

11.00

Konfirmation med mässa

12 ef trefaldighet

Tisdag 9 juli

13.30

Havsblick, café

Torsdag 11 juli

18.00

Sommarkväll

Söndag 14 juli
Kristi förklarings dag

14.00

Friluftsgudstjänst

Tisdag 16 juli

13.30

Havsblick, andakt

18.00

Kväll för själen

Torsdag 18 juli

12.00

Middagsbön, lunch

Söndag 21 juli
8 ef trefaldighet

10.00

Högmässa

Tisdag 23 juli

13.30

Havsblick, café

Torsdag 25 juli

18.00

Sommarkväll

Söndag 28 juli
9 ef trefalidighet

10.00

Högmässa

18.00

Orgelkonsert

Tisdag 30 juli

13.30

Havsblick, café

18.00

Kväll för själen

Torsdag 1 augusti

19.00

Orgelkonsert

Lördag 3 augusti

18.00

Orgelkonsert

Söndag 4 augusti
10 ef trefaldighet

10.00

Högmässa

Tisdag 6 augusti

13.30

Havsblick, andakt

18.00

Orgelkonsert

Söndag 11 augusti
11 ef trefaldighet

14.00

Friluftsgudstjänst

18.00

Orgelkonsert

Tisdag 13 augusti

13.30

Havsblick, café

18.00

Kväll för själen

10.00

Högmässa

Söndag 18 augusti
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Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 20 augusti

18.00
13.30

Orgelkonsert
Havsblick, andakt

Söndag 25 augusti

10.00

Högmässa

Tisdag 27 augusti

13.30

Havsblick, café

18.00

Kväll för själen

Söndag 1 september
14 ef trefaldighet

10.00

Högmässa

Tisdag 3 september

13.30

Havsblick, andakt

Söndag 8 september
15 ef trefaldighet

10.00

Högmässa

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:
Lisa Buratii
Arbete:
040-41 61 20
E-post:
lisa.buratii@teol.lu.se
Diakon:
Ingrid Sivberg
Arbete:
040-41 34 20
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post:
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se
Musikdirektör:
Bengt Wittje
Arbete:
040-41 67 53
Mobiltelefon:
0704-41 66 06
E-post:
bengt.wittje@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker:
Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

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:
Kristin Lindqvist
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 ordf:
Anders Rydström
Telefon:
040-41 22 33
Kyrkofullmäktiges ordf:
Sven Paulsson
Telefon:
040-41 44 50
Mobiltelefon:
0730-20 42 81

Församlingspedagog:
Kristina Markström (tjänstledig tom aug 2013)
vikarie fritidsledare: Rebecca Jörgensen
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
rebecca.jorgensen@svenskakyrkan.se

Foto om inget annat anges: Jan-Olof Aggedal Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

