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Att växa utan växtvärk
Det växer så det knakar i Lomma just
nu. Var man än går rivs gamla hus och
nya skjuter i höjden. Gator ändras, blir
smalare, trängre, samtidigt som nya
ytor öppnas, ytor som ska bereda plats
för nya hus, nya verksamheter och
förhoppningsvis för möten för växt och
mognad. Infrastrukturen förändras för
att det ska bli lättare att röra sig i det
offentliga rummet.
Det växer så det knakar i naturen just
nu. Häckarna skjuter nya skott hela tiden.
Att klippa häcken till midsommar räcker
inte länge, i vart fall inte i vår trädgård.
Höstblommorna var tidiga i år, växte
sig större och vackrare än vanligt. Som
vanligt blev sommaren ömsom regn
och ömsom sol medan vi talade om
jordens växtvärk, om att få e-post och
telefonsamtal avlyssnade, om räntor och
höga matpriser. Jag hörde en forskare som
påpekade att om vi hade odlat lika stora
arealer idag som för tjugofem år sedan
hade Sverige varit självförsörjande på
biobränsle och inte bara varit klimatsmart
utan också ha bidragit till en rimlig
prisutveckling på livsmedel.
Även människor växer. Jag upplever
ständigt hur människor växer och då
menar jag inte att de blir tyngre eller
längre, även om det allt oftare efterfrågas
specialkistor som tål människor som
väger över 150 kg. Jag upplever att många
människor växer som människor, som
individer. Ibland växer de så att man
nästan hör hur det knakar och hur de får
ont i leder när de sträcker sig mot sina
uppsatta mål. Det är bra att sätta upp
mål och att sträcka sig mot dem för att få
målen förverkligade, men att växa med
förstånd handlar om mognad. En mognad
som hör samman med att allting har sin
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tid. Arbete har sin tid, vila har sin tid. Att
tala har sin tid, att lyssna har sin tid.
Mognad handlar om att växa i den takt
som är min individuella rytm. Mognad
handlar om att inte stressa sig själv eller
andra till att växa mer än vad vi klarar
av. Mognad är att utifrån var och ens
förutsättningar sträcka sig mot målet,
att spänna sig lite extra utan att spänna
sig så mycket att man går sönder. Det
finns en berättelse om hur en av de visa
ökeneremiterna från slutet av 200-talet
talar om spänna sig själv och andra över
sin förmåga.
Det var en man i öknen som höll på
att jaga vilda djur. Han fick se hur Abba
Antonios skämtade med bröderna och
tog anstöt av det. Abban ville övertyga
honom om att man ibland måste anpassa
sig till bröderna och sa: ”Lägg en pil på
din båge och spänn den.” Han gjorde så.
Då sa abban: ”Spänn den ännu mera”, och
han spände den. Han sade ännu en gång:
”Spänn den.” Jägaren sa till honom: ”Om
jag spänner för hårt, så går bågen av.” Då
sa abban: ”Så är det också med Guds verk.
Om vi spänner bröderna för hårt, blir de
snart knäckta. Ibland måste man anpassa
sig till bröderna.” När jägaren hörde det,
fick han ett stygn i samvetet och gick
därifrån, mycket uppbyggda av abban, och
bröderna gick stärkta hem till sig.
Välkommen att växa tillsammans.
Välkommen till de mötesplatser som
erbjuds i Lom ma f örsamling, f ör
gudstjänst och bön, för samtal, reflektion
och välsignelse.

PETRUSAKADEMIN
Med Petrusakademin vill Lomma församling bidra till samtal och reflektion.
Petrusakademins uppgift är att inbjuda till föreläsningar och seminarier i spänningsfältet
teologi, andlighet och kultur i historia och nutid. Det kan handla om föreläsningskvällar
med mer eller mindre kända föredragshållare som ger inspiration till samtal. Det kan
också handla om seminariedagar i samtalsform. Petrusakademins ambition är att såväl
aktuell forskning som aktuella ämnen ska vara vägledande vid val av program.
Namnet är valt till minne av Jesu lärjunge Petrus, han som på samma gång var nyfiken,
trogen, trosviss och tvivlande. Vi vill liksom Petrus vara nyfikna och lära oss mer om
livets hemligheter.
Församlingshemmet Skolgatan 4 kl. 19-21
14 oktober Luther som utmaning!
Elisabeth Gerle, Docent i etik, forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet
11 november Tema meddelas senare
25 november Kristen tro och naturvetenskap – harmoni eller konflikt?

Jan-Olof Aggedal
kyrkoherde

Eva-Lotta Grantén, Teol. dr, präst i Landskrona
Petrusakademin leds av Teol. dr. Jan-Olof Aggedal
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Sommar kyrkan i backspegeln

Carina – ny husmor/församlingshemsvärd
i Lomma församling
1. Välkommen till Lomma Carina Wenliden. Du har tillträtt
tjänsten som husmor/församlingshemsvärd, vad gör en husmor/
församlingshemsvärd i en församling?
Tar hand om församlingshemmet så att det känns trevligt och
rent. Vara värdinna i olika sammanhang och se till att människor
som kommer till församlingshemmet får ett trevligt bemötande
och att personalen trivs på sin arbetsplats.
2. Vad har du gjort tidigare i livet?
Jag har arbetat som tandsköterska, hemkunskaps- och textillärare
och nu senast fem år som församlingshemsvärd i Sankt Hans församling i Lund.
3. Ditt efternamn, Wenliden, är ovanligt, vad kommer det från?
Svärfar som kommer från Hven ville bli konstnär och då kan man inte heta Carlsson. Han
tog namnet Wen från ön Hven och liden från tyskans kullar/backar, alltså Wenliden.
4. Har du någon hobby (eller vad gör du på din fritid)?
Familjen betyder mycket för mig liksom att få vara i naturen och att sjunga i kör. Dessutom
är jag förtroendevald i min hemförsamling, kyrkorådets ordförande och kyrkvärd.
5. Det ryktas att du är bra på matlagning. Vilken är din favoriträtt om du själv får
välja?
Enkelt – svensk husmanskost.

Requiem - toner av hopp
Requiem, ”Giv dem evig frid, Herre”, är
strofen som inleder mässan för de döda.
Det finns nog inte någon annan text som
så många kompositörer valt att arbeta
med. Mest kända är kanske Mozart och
Verdi. Antalet tonsättningar kan räknas
i hundratal, kanske tusental. Varför då
göra ytterligare en tolkning, ytterligare en
tonsättning?
- Requiem är ursprungligen en mässa för
de döda. Vi vill skapa musik som speglar
hopp och tröst, säger tonsättarna Jens
Andreasson och Bengt Wittje.
- Genom vår musik vill vi lyfta fram texten
till lyssnaren, lyfta fram en ton av ljus, av
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hopp och av framtidstro mitt i en dyster tid
då döden är påtaglig.
Urpremiär
Söndagen den 2 november kl 18 är det
urpremiär på Andreassons & Wittjes
tonsättning av requiem. Man har valt att
endast tonsätta de centrala delarna av den
långa texten för att den ska få framstå i
all sin hoppfullhet, men också för att göra
det möjligt att framföra requiemet i sin
rätta miljö inom gudstjänstens ram, vilket
kommer att ske vid premiären i Lomma
kyrka. Musiken som är ca 50 minuter lång
är skriven för blandad kör, solister och
instrumentalister.
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Stickcafé

Vi träffas första torsdagen i månaden
4 september, 2 oktober, 6 november kl 18-21
Välkommen med eller utan handarbete.
Vi utbyter idéer och hämtar inspiration. Ingen föranmälan behövs.
Fika 25 kr

Olika som bär

Onsdagen 24 september kl 19-21
Om syskonskapet – vår längsta relation.
Ing – Marie Rundvall, barn och utbildningschef.
Hur präglas jag av att komma först i syskonskaran?
Är yngsta barnet alltid bortskämt?
Kostnad 25 kr

Workshop med jultema

Onsdagen 26 november kl 17.30-21
Torsdagen 27 november kl 17.30-21
Vi julpysslar tillsammans med Emmily från Creativ Company.
Kostnad för kvällen 100:-/deltagare. Allt material och fika ingår.
OBS! Begränsat antal deltagare.

Välkommen

Anmälan och frågor till Lena Palmér
Tel arbete 040 – 416715 Hem 040 – 413522

Kyrkfärd

Höstens kyrkfärd blir den 16 oktober med start kl. 12:30.
Tillsammans åker vi buss till en kyrka någonstans i Skåne, dricker
eftermiddagskaffe och umgås en eftermiddag.
Upplysningar och anmälan till Ingrid Sivberg, tel: 41 34 20.
Välkommen!
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Lomma församlingskår
9 oktober kl. 18:30
Skånska intryck i bild, dikt och ton
Barbro och Kjell Wihlborg
6 november kl. 18:30
Rom en evig stad,
H.B. Hammar talar om möten med människor inom
religionens och sportens värld.
4 december kl. 15:00
Adventsträff
Näsdukar för skratt och gråt
Catarina Segerbank
Information: Jan Rask
040 – 41 33 29
Lokal: Församlingshemmet,
Skolgatan 4
Använd gärna kyrktaxi
040 – 41 41 41
Arr: Lomma församling
och SENSUS
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Kyrkans minsta
Barn 0 – 4 år i sällskap med mamma/pappa.
Även blivande föräldrar samt mor-/farföräldrar är välkomna.
I våra öppna grupper leker och pysslar vi och här finns tid att prata, dela
erfarenheter och alla de känslor som fyller en småbarnsförälder.
Vi avslutar med andakt och sångstund.
Måndagar kl 13-15
Tisdagar
kl 13-15
Onsdagar 9:30-11:30
Fredagar 9:30-12:30
På torsdagar kl 9:30-11:30 Babycafé, en dag för de allra minsta 0-ca 1 år.
Information: Lena Palmér 040 – 41 67 15 (arb) 040 – 41 35 22 (hem)

Vardagsgudstjänster för små och stora
15 september och 17 november kl. 14:30 i församlingshemmet.
Välkommen!

VUXENDIALOG
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.
För dig som vill veta mera: kom till informationskväll om vuxendialog
tisdagen den 23 september kl. 18:30 i församlingshemmet. Då kommer du att få veta
mer om vuxendialog och du har möjlighet att anmäla dig till en grupp.
Vuxendialog-grupp startar därefter under höstterminen. Ledare är Ingrid Sivberg. Ring
eller maila för mer information! (adress och telefonnummer hittar du på baksidan)
Väl mött! Ingrid Sivberg

Konserter i Lomma kyrka

Sopplunch

Söndagen den 21 sep 18
Lomma Kyrkokör och Lena Elinsdotter Oscarsson
Dirigent: Bengt Wittje

Följande dagar serveras sopplunch
i Byskolan

Söndagen den 23 nov 18
Cembalokonsert med Bengt Wittje

Torsdag 25 september
Torsdag 9 oktober
Torsdag 23 oktober
Torsdag 6 november
Torsdag 20 november
Torsdag 4 december
Lunchen inleds med middagsbön
i Lomma kyrka 12:00.

Söndagen den 30 november 18
Carl Stjernström, klarinett och stråkar ur MSO
Dirigent: Bengt Wittje
Lördagen den 13 dec 17 och 19
Luciagudstjänster med församlingens ungdomskörer
Dirigent: Bengt Wittje
Söndagen den 14 dec 18
Julkonsert med Lomma kyrkokör, Ungdomskören
Dirigent: Bengt Wittje
Arr: Lomma Församling, Sensus Skåne Blekinge
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Unik orgel på väg till Lomma!
Åren 2008 och 2009 kommer att präglas
av en unik musikhändelse i Lomma. Sveriges anrikaste orgelbyggeri, Åkerman
och Lund i Knivsta, kommer att bygga ny
orgel i Lomma kyrka med användande av
ett pipverk som kommer från en orgel som
omkring 1885 byggdes i England av den
berömda engelska orgelbyggaren Henry
Willis.
Orgeln, som är planerad att invigas i december 2009, består av 36 stämmor fördelade på tre manualer och pedal (kyrkans
nuvarande har 21 stämmor på två manualer och pedal). Detta instrument kommer
att berika och utveckla gudstjänstlivet och
konsertverksamheten med sin ”palett” av
romantiska och orkestrala klanger.
Willisorgeln och dess grundare
Henry Willis I var född 1821 och var från
1850–talet Englands ledande orgelbyggare. Willis fick sitt genombrott på ”The
Great Exhibition” i London 1851 och firman hann färdigställa ca 1000 orglar fram
till Henrys död i februari 1901. Firman
existerar fortfarande i Liverpool, men
är sedan ett par år inte längre i familjens
regi. Willis I brukar nämnas bland de mest
betydande orgelbyggarna i Europa under
1800-talet.
Willis var son till en orgelbyggare, uppvuxen i norra delen av London, och blev
redan som pojke god vän med George
Cooper (senare biträdande organist i S:t
Paul´s Cathedral) och de två pojkarna
lärde sig att spela orgel med viss undervisning av katedralorganisten Attwood.
Willis blev intresserad av orgelbyggeri
och arbetade från 1835 hos John Gray och
utarbetade med denne de speciella manual- och pedalkoppel som han använde i
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Nuvarande orgels pipor och spelbord.

alla sina orglar under mer än 60 år. Under
denna period intonerade han den berömda
orgeln i S:t George´s Chapel på Windsor
Castle, ett unikt instrument som dessvärre
eldhärjades i början av 1990-talet.

En särskild klang
För den stora utställningen 1851 i Crystal
Palace byggde Willis den största orgeln på
utställningen, vilket gjorde honom vida
berömd och efterfrågad som orgelkonstruktör, byggare och intonatör.
Willis orglar kan kallas ”romantiska,
”symfoniska” eller ”orkestrala” men det
finns alltid en grund av klassisk sjungande viktoriansk orgelklang. Orgeltypen
är speciellt lämpad och avsedd för psalmoch körackompanjemang. Willisorglarnas
andra funktion är att återge orkestermusik på orgel med hela symfoniorkesterns
klangpalett och dynamik. Under 1800-talet
uppfördes samlingslokaler eller konserthus kallade ”Town Halls” i alla betydande
engelska städer där den breda allmänheten
kunde höra orkester och operamusik spelade av virtuosa organister.
Den viktigaste innovatören bakom alla
dessa orkestrala möjligheter var just Henry

Willis I . Utställningsorgeln 1851 banade
väg för orgelbygget i S:t George´s Hall i
Liverpool, som trakterades av den tidens
mest kände konsertorganist, W T Best i
virtuosa transkriptioner. Andra kända orkesterorglar av Willis finns i Alexandra
Palace i norra London, Royal Albert Hall
(den orgel som kan höras och ses i Last
Night of the Proms). Bland Willis mest
kända katedralorglar kan nämnas: S:t Paul,
Westminster Cathedral, Liverpool (Stobritanniens största orgel), Truro, Salisbury,
Exeter, Oxford, Winchester, Canterbury,
Lincoln, Gloucester, Hereford m fl.
Som märks av ovan nämnda kyrkor
hamnar Lomma kyrka i gott sällskap och
församlingens musikverksamhet ser fram
emot nya spännande möjligheter!
Bengt Wittje
organist

Organist och orgelbyggare
Willis var dessutom utövande organist och
verkade i Christ Church, Hoxton och senare i Hampstead Church (vars Willisorgel från 1871 numera står på sidoläktaren
i Örgryte nya kyrka i Göteborg). Willis
var sedan under nästan 30 års tid organist
i Chapel-of-Ease, Islington, en tjänst som
han drog sig tillbaka från vid drygt 70 års
ålder.
Henry Willis träffade den kände kompositören och organisten Samuel Sebastian
Wesley och fick bygga om orgeln i Gloucester 1847 vilket innebar starten för den
självständiga firman Willis.
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De viktigaste händelserna i livet sker i kyrkan

Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndagen den 21 september

10:00

Högmässa

Artonde söndagen efter trefaldighet
Att lyssna i tro
18:00

Körkonsert

Tisdagen den 23 september

13:30

Havsblick

Söndagen den 28 september

10:00

Högmässa

Nittonde söndagen efter trefaldighet
Trons kraft

Det är i kyrkan de viktiga händelserna i livet sker, som dop, bröllop och begravning.
Det anser åtta av tio svenskar enligt en färsk
undersökning som Svenska kyrkan gjort i
samarbete med SCB. Undersökningen visar på ett starkt stöd för kyrkobyggnaden,
även hos icke-medlemmar, enligt ett pressmeddelande från Svenska kyrkan.
Att ta en kyrka ur bruk är acceptabelt
om det finns en kyrka i närheten. Det anser
över hälften, 57 procent av medlemmarna
och 53 procent av icke-medlemmar. Ungefär 70 procent anser att kyrkobyggnaden
symboliserar kulturella värden. Två tredjedelar av de tillfrågade ser kyrkan som

symbol för kristen gemenskap och symbol
för gudstro/högre makt.
För majoriteten är kyrkan en plats för
andra speciella händelser och ett rum där
man minns avlidna. Kyrkobyggnaden ses
också för knappt hälften av de svarande
som en plats för musik, stillhet och eftertanke och för besök som förknippas med
bygdens historia.
En klar majoritet av Sveriges befolkning
anser att det är viktigt att kyrkorna finns
kvar och att de inte förfaller. Att låta en
kyrka förfalla är det endast fyra procent
av medlemmarna och nio procent av ickemedlemmar som kan tänka sig.

Gravsmyckningskaffe i Byskolan
I samband med ditt gravbesök är du
välkommen in i Byskolan för att värma dig
en stund tillsammans med oss. Fredag 31
oktober 9:30-16:00 och lördag 1 november
9:30-15:00 bjuder lekmannakåren på kaffe
med tilltugg. På kyrkogården och i Klockaregården finns kyrkogårdspersonal som
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gärna hjälper dig till rätta och svarar på
frågor. På lördagen den 1 november 17:00
blir det minnesgudstjänst i Lomma kyrka
då vi ges tillfälle att minnas de nära och
kära som dött. Särskilt tänker vi på dem
som dött under det senaste året. Kyrkokören
och församlingens präster medverkar.

Tisdagen den 30 september

13:30

Havsblick

Söndagen den 5 oktober

10:00

Gudstjänst med små och stora

Den helige Mikaels dag		

Sångfåglarna Kyrkkaffe/saft

Änglarna
Tisdagen den 7 oktober

13:30

Havsblick

Söndagen den 12 oktober

18:00

Missa ordinarium, församlingens

Tacksägelsedagen		

präster, körer och musiker

Lovsång
Tisdagen den 14 oktober

13:30

Havsblick

Söndagen den 19 oktober

10:00

Söndagsgudstjänst med dop

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Frälsningen
Tisdagen den 21 oktober

13:30

Havsblick
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndagen den 26 oktober

10:00

Högmässa

Ur almanackan
Dag				
Söndagen den 23 november

Högmässa

18:00

Cembalokonsert

Tisdagen den 25 november

13:30

Havsblick

Söndagen den 30 november

10:00

Festgudstjänst med församlingens

Domssöndagen

Förlåtelse utan gräns

Kristi återkomst
13:30

Havsblick

Lördagen den 1 november

17:00

Minnesgudstjänst

Plats för gudstjänst/arrangemang

10:00

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet

Tisdagen den 28 oktober

Tid

Alla helgons dag
Söndagen den 2 november

18:00

Requiem av Andreasson & Wittje

Första söndagen i advent		

präster, körer och musiker

Alla själars dag		

urpremiär

Ett nådens år		

Kyrkkaffe

Tisdagen den 4 november

13:30

Havsblick

Söndagen den 9 november

18:00

Ungdomsgudstjänst

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

Tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Den yttersta tiden
Tisdagen den 11 november

13:30

Havsblick

Söndagen den 16 november

10:00

Söndagsgudstjänst med dop

14:30

Vardagsgudstjänst för små och stora

Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Måndagen den 17 november

		

i församlingshemmet

Tisdagen den 18 november

Havsblick
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13:30

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
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Expeditionen är öppen helgfri måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10:00 - 12:00
Kyrkoherde:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

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

Präst:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

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

Präst:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Jonas Gehlin
040-41 67 14
0702-95 66 05
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se

Präst:
Mobiltelefon:
E-post:

Heinz Jackelén
0730-21 79 07
heinz.jackelen@svenskakyrkan.se

Diakon:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Ingrid Sivberg
040-41 34 20
0704-41 66 08
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se

Musikdirektör:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Bengt Wittje
040-41 67 53
0704-41 66 06
bengt.wittje@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker:
Mobiltelefon:
E-post:

Maria Jönsson
0703-28 66 05
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Barnledare:
Arbete:

Lena Palmér
040-41 67 15

Kyrkokamrer:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

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

Förvaltningsassistent: Mona Dahlskog
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd: Carina Wenliden
Mobiltelefon:
070-99 31 477
E-post:
carina.wenliden@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsförman:
Mobiltelefon:

Fred Windisch
0704-41 66 10

Kyrkväktare:
Mobiltelefon:

Eva Persson
0704-41 66 05

Kyrkorådets ordf:
Kontor:
Mobiltelefon:

Sven Paulsson
040-41 44 50
0730-20 42 81

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal

Kyrkofullmäktiges ordf: Kirsti Haaland
Bostad:
040 – 41 43 26
Mobiltelefon:
0707 – 23 60 91

