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Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

Ännu dröjer sommaren sig kvar...
Ännu dröjer sig sommaren kvar. Vågens
brus mot stranden, cikadornas intensiva
sång, klockspelet från byns kloster,
solen som värmer skinnet, solmogna
apelsiner direkt från trädet, jordgubbar
och midsommaraftons hagel.

Under en dag vidgar sig staden Lund utåt genom
internationella gäster från vänstift och systerkyrkor
och inåt genom gudstjänster och fördjupning. På
kvällen är det fest.

Ännu dröjer sig sommaren kvar en stund
i mitt minne. Min sommar var min. Din
sommar var din. Hur den än blev så bär
vi med oss minnen som ﬁnns för resten
av livet. Skrattet, glädjen, solen, gråten,
sorgen, åskans dånande skyfall.

Anmälan senast den 21 september via webben till
svenskakyrkan.se/lundsstift
Kostnad 350 kr/vuxen, 100 kr/barn 4-12 år

PETRUSAKADEMIN

Ännu dröjer sig sommaren kvar när
hösten nalkas. Hösten har för mig
alltid varit möjligheternas tid. Ett nytt
läsår, en ny termin, nya möjligheter och
utmaningar. Hösten är tiden att lära sig
något nytt.
Hösten är tiden för samtal och reﬂektion.
Hösten är tiden då död och liv blir tydligt
med fester som ”lilla påskdagen” med
temat ”döden och livet” den 27 september
och tacksägelsedagen den 11 oktober
samt Allhelgonahelgen med Alla själars
dag då vi får minnas dem som gått före
oss i döden.
Hösten är möjligheternas tid då
sommarens minnen och ljus dröjer sig
kvar till välsignelse för dig och mig.
Som representant för alla döpta och
kyrkotillhöriga i Lomma församling
inbjuder jag dig till ett nytt läsår.
Välkommen att möta Kristus och hans
församling i samtal, undervisning, lovsång,
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Vi är många som är engagerade i Svenska kyrkans
solidaritets- och missionsarbete. Det internationella
stiftsmötet vill vara en mötesplats för både gamla
och nya vänner från jordens alla hörn.

gemenskap och gudstjänst. Kanske vill
du vara med på tisdagssamlingen på
Havsblick, kanske är du föräldraledig och
vill träffa andra på de minsta, kanske vill
du vara med i en samtalsgrupp eller höra
en föreläsning i 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 tisdagar 19-21
8 september Att kritisera Gud med bibelns hjälp

Fredrik Lindström, professor i Gamla testamentets exegetik vid CTR, Lunds universitet

13 oktober ”Härtill är jag nödd och tvungen” – om Brasklappar
Per Stobeaus, ﬁlosoﬁe doktor i historia, Lunds universitet

Kanske vill du besöka någon av våra
konserter eller gudstjänster eller kanske
vill du samtala med någon av våra präster
eller diakoner. ”Don’t hesitate to contact
us” – tveka inte att kontakta oss, som
engelsmännen säger.
Med önskan om Guds välsignelse över
din höst!
Jan-Olof Aggedal
kyrkoherde

10 november Äktenskap – vigsel eller välsignelse i kyrkan?
Jan-Olof Aggedal, teologie doktor, kyrkoherde i Lomma

12 januari Tio tankar om tid tio år senare

Bodil Jönsson, professor vid Certec, Lunds tekninska högskola

8 februari (OBS! måndag) Vad händer i våra hjärnor när vi lyssnar på musik?
Hans Fagius, professor i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

9 mars De tre strömmarna i västerländsk religiositet: judendom, kristendom, islam
Jan Hjärpe, professor emeritus i Isalmologi vid CTR, Lunds universitet

6 april Program meddelas senare
Petrusakademin leds av teol. dr. Jan-Olof Aggedal
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Gör din röst hörd

Den 20 september är det kyrkoval. Då har
du som medlem möjlighet att påverka hur
Sveriges största medlemsorganisation med sju miljoner medlemmar - ska styras.
Svenska kyrkans grundläggande uppgift
är att ﬁra gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Att
rösta i kyrkovalet ger dig inﬂytande över
hur denna grundläggande uppgift ska skötas i din församling under den kommande
mandatperioden. Genom valet till stiftsfullmäktige har du dessutom möjlighet
att påverka Svenska kyrkans arbete i hela
Skåne och Blekinge, som geograﬁskt utgör Lunds stift.
Vi lever i en tid då det talas mer om Gud
och religion än på länge. Förväntningarna
på kyrkans närvaro är många och stora:
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 är du med om att prioritera och utveckla.
Din närmaste kyrka är en av över 500 kyrkor i stiftet, varav merparten är från med4

Kyrkovalet i Lomma församling
eltiden. Kyrkorna utgör ett
enastående kulturarv i vårt
land. Hur vi bäst förvaltar
detta arv inför framtiden
kan du påverka genom att
rösta i kyrkovalet.
Liksom kommuner och
landsting är kyrkan en
demokratiskt styrd organisation där ledamöterna
i beslutande organ utses
genom fria val. En viktig
skillnad mellan Svenska
kyrkan och exempelvis ett
politiskt parti är att kyrkan
är en trosgemenskap – inte
en åsiktsgemenskap. Hos
oss ﬁnns utrymme för vitt
skilda uppfattningar i olika frågor.
Det som förenar oss är tron på Gud och
evangeliet om Jesus Kristus. Detta är
fundamentet för allt vi är och gör inom
Svenska kyrkan.
Genom att rösta i kyrkovalet engagerar
du dig också i arbetet för de svaga och
utsatta. Du är med och påverkar hur kyrkans arbete bedrivs på alla nivåer – även
internationellt. Som medlem i Svenska
kyrkan ingår du både i din lokala församlingsgemenskap och i en världsvid kyrka.
Din röst påverkar inte bara vardagen där
du bor, utan också Lunds stifts engagemang för bland annat ﬂyktingar i Sudan
och kristna palestinier på Västbanken.
Tveka inte att kontakta dem som nomineras till valet i din församling för mer
information om var de står i frågor som
känns angelägna för dig.
Mer övergripande information om kyrkovalet ﬁnner du på Svenska kyrkans webbplats; www.svenskakyrkan.se.

Du som bor i Lomma och
är kyrkotillhörig Svenska
kyrkan Lomma församling samt har fyllt 16 år
har rätt att rösta i kyrkovalet den 20 september. I
Lomma församling kan
du delta i valet till kyrkofullmäktige, stiftsstyrelse
och kyrkomöte, dvs. till
lokal, regional och nationell nivå.
I det lokala valet ﬁnns det
tre nomineringsgrupper
att välja mellan Arbetarpartiet – Socialdemokraterna, De Borgerliga i Lomma församling
och Församlingspartiet Vår kyrka.

kunna läsa mer om i Lokaltidningen Lommabladet när valet närmar sig.

Vad de olika grupperna särskilt vill satsa
på under de kommande fyra åren framgår
av deras valmanifest som du kommer att

Valmaterial kommer också att ﬁnnas tillgängligt i församlingshemmet, Skolgatan 4
veckorna före kyrkovalet den 20 september.

Nyinﬂyttad i Lomma?
Välkommen till Lomma och
Svenska kyrkan!
Förutom att vi ﬁrar gudstjänst ﬁnns vi till för dig
som vill ha någon att prata med, om livsfrågor,
människosyn, relationer, tro och identitet eller
något annat.
Lomma kyrka är öppen för besök och andakt
måndag till fredag 9-15:30 och helger 11-15:30
samt i samband med gudstjänster.
I regel ﬁrar vi gudstjänst alla sön- och
helgdagar 10:00

Gör din röst hörd den 20 september!

För aktuell information om övriga tider, erbjudanden och arrangemang se:

Antje Jackelén, biskop i Lunds stift

www.svenskakyrkan.se/lomma
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Kyrkans minsta
i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Stickcafé
Vi träffas första torsdagen i månaden 18-21 på Skolgatan 4

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
föräldrarna. Vi pysslar och leker och här ﬁnns tid att prata och dela erfarenheter
och känslor som fyller en småbarnsförälder. Vi avslutar med andakt och sångstund.

3 september
1 oktober
5 november

Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Fredagar

Fika 25 kr

13-15
13-15
9:30-11:30
9:30-11:30

Välkommen med eller utan handarbete. Här utbyter vi idéer och hämtar
inspiration. Ingen föranmälan behövs.

Information: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15 (arb), 040 – 41 35 22 (bost)

Torsdagar
9:30-11:30 Babycafé
En dag endast för de allra minsta 0 – ca 1 år
Information: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15 (arb), 040 – 41 35 22 (bost)

Rytmik
Mera sjung och gung!
Under hösten utökar vi grupperna och erbjuder rytmik lite nya tider på både
torsdagar och fredagar.
Terminen börjar den 17 september och pågår i sammanlagt 10 veckor.
Torsdagar: babyrytmik, 4-12 mån
10
grupp 1
10:45 grupp 2

6

Temakväll
i församlingshemmet
Skolgatan 4 Lomma
Tankens kraft och vikten av visioner
Onsdagen 7 oktober 19-21
Konstruktiva förhållningssätt och fördelaktigt tänkande.
Stellan Nordahl, civilingenjör, civilekonom, ofﬁcer.
Kan det egna förhållningssättet förändra hur man uppfattar och upplever saker
och ting, samt kan sakförhållandena i sig förändras?
Kostnad för kvällen 25 kr

Fredagar: barnrytmik, 1-2 år, och syskongrupp
10
grupp 1
10:45 grupp 2
11:30 sångstund/syskongrupp

Workshop med jultema
Onsdagen 25 november 18-21:30
Torsdagen 26 november 18-21:30

Det är begränsat antal i grupperna så det är först till kvarn som gäller:
Mycket välkommen att maila mig och anmäla ditt intresse!

Vi julpysslar tillsammans med Annika från Creativ Company.
Kostnad för kvällen 100 kr/deltagare. Allt material och ﬁka ingår.
OBS! Begränsat antal deltagare.

Information och anmälan: info@tonsprak.se
Eva Hallberg, musikpedagog
tfn 0702-39 08 65

Anmälan och information Lena Palmér
tfn 040 – 41 67 15 (arb) 040 – 41 35 22 (bost)
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Söndagsklubben – barnens egen samling

Vår kristna tro

Vill du komma till kyrkan med dina barn?
Träffarna har vi i Byskola, dit vi går från kyrkan strax innan predikan
börjar. Föräldrar är förstås också välkomna!

Välkommen att vara med i studiecirkel. Vi samlas följande tisdagar
18:30 i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Vad brukar vi hitta på i Söndagsklubben?
Vi leker, målar, sjunger och pratar om Bibelns berättelser.
Ibland får vi besök av åsnan Oswald.
Dessa söndagar träffas vi i höst:
6 september
20 september
11 oktober
25 oktober
8 november
29 november
Information: Elisabeth Erlandsson 0768-43 00 49
eller Kirsti Haaland 0707-23 60 91

Pastagudstjänster
- en mötesplats för barn och vuxna!
Vi börjar med att ﬁra en gudstjänst som är anpassad till barn och unga i skolåldern. Därefter
äter vi en pastamiddag tillsammans (till självkostnadspris).
Gudstjänsten börjar 17:30 och varar omkring en
halvtimme. Middagen avslutas senast 19.
Var? Församlingshemmet, Skolgatan 4
När? 6 oktober och 3 november
Ingen föranmälan behövs – Välkommen!
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15 september
27 oktober
24 november
Samtalsledare: Jan Rask 040-41 33 29
Lomma församling i samarbete med SENSUS

Lomma församlingskår
Tid: 18:30
Lokal: Församlingshemmet, Skolgatan 4
Torsdag 24 september
En resa till Italien
Barbro och Kjell Wihlborg
Torsdag 22 oktober
Galapagos – de förtrollande öarna
Ingemar Skogar
Torsdag 19 november
Vägmärken – Dag Hammarskiölds noteringar om
sina förhandlingar med Gud och med sig själv
Börje Engström
Torsdag 3 december 15-18
Adventsträff – sånger och allsång
Maria Jönsson
Använd gärna kyrktaxi 040 – 41 41 41
Information: Jan Rask 040 – 41 33 29
Arr: Lomma församling och SENSUS
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Gravsmyckarkaffe

Körstart

I samband med ditt gravbesök är du välkommen in i Byskolan för att
värma dig en stund.

Lomma Kyrkokör onsdagen 19 augusti
19-21 i Församlingshemmet
Mariakören torsdagen 3 september
16:30-17:30 i Församlingshemmet
Ungdomskören torsdagen 3 september
17:30-19:00 i Församlingshemmet
Sångfåglarna tisdagen 15 september
16:15-17:00 i Församlingshemmet

Fredagen den 30 oktober 9:30-16:00 och lördagen den 31 oktober
9:30-15:00 bjuder lekmannakåren på kaffe med tilltugg.
På kyrkogården och i Klockaregården ﬁnns kyrkogårdspersonal som
gärna hjälper dig till rätt och svarar på frågor. Under dagen ﬁnns även
församlingens präster och diakon tillgängliga för samtal.
På lördagen den 31 oktober 17:00 blir det minnesgudstjänst i Lomma
kyrka då vi ges tillfälle att minnas dem som dött. Särskilt tänker vi på
dem som dött under det senaste året. Canto Gregoriano och församlingens präster medverkar.

Vill du sjunga i kör kontakta
kyrkomusiker Bengt Wittje
0704-41 66 06 eller
bengt.wittje@svenskakyrkan.se
(kyrkokör, Mariakören, ungdomskör)
eller Maria Jönsson 0703-28 66 05 eller
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se.

Sopplunch
Följande torsdagar servares sopplunch i Byskolan
17 september
1 oktober
15 oktober
5 november
19 november
Onsdagen den 2 december Adventslunch
Lunchen inleds med middagsbön i Lomma kyrka 12:00
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Ur almanackan

Unik orgel på väg till Lomma - del 2
I stutet av juni framförde kyrkomusiker Bengt Wittje en bejublad konsert
”Adjieu till orgeln”, som blev det ofﬁciella tacket och farvälet till Lomma kyrkas
gamla orgel. Det
kommer att installeras en orgel som
byggdes i England
omkring år 1885 av
orgelbyggmästaren
Henry Willis.
När
sommarens
stora bröllop nu är
över har rivningen
påbörjats och successivt kommer den
nya att installeras.
Till advent och jul
kommer vi lite försiktigt att kunna
börja använda den
ny orgeln även om
alla stämmor och
detaljer inte kommer
att vara på plats förrän
en bit in på nästa år.
Vi hoppas att intonationen kommer
att vara klar så att
vi med stor orgelfest, med såväl
egna som gästande
musiker, kan inviga
orgeln helgen 5-7
februari 2010.

w w w. s ve n sk a k y r k a n . se / lo m m a
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Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag den 1 september

13:30

Havsblick

Söndag den 6 september
13 söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan

10:00

Söndagsgudstjänst med dop,
söndagsklubben

Tisdag den 8 september

13:30

Havsblick

Söndag den 13 september
14 söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus

10:00

Högmässa

18:00

Konsert

Måndag den 14 september

14:30

Vardagsgudstjänst

Tisdag den 15 september

13:30

Havsblick

Torsdag den 17 september

12:00

Middagsbön, Sopplunch

Söndag den 20 september
15 söndagen efter trefaldighet
Ett är nödvändigt

10:00

Högmässa, Kyrkoval, söndagsklubben

18:00

Konsert

Tisdag den 22 september

13:30

Havsblick

Lördag den 26 september

18:00

Körkonsert med kyrkokören

Söndag den 27 september
16 söndagen efter trefaldighet
Döden och livet

10:00

Gudstjänst med små och stora

Tisdag den 29 september

13:30

Havsblick

Torsdag den 1 oktober

12:00

Middagsbön, Sopplunch

Söndag den 4 oktober
Den helige Mikaelsdag

10:00

Ekumeniskgudstjänst i Strandkyrkan

Tisdag den 6 oktober

13:30

Havsblick

17:30

Pastagudstjänst i församlingshemmet

10:00

Högmässa, Ungdomskören, Kyrkkaffe
söndagsklubben

18:00

Konsert med Allhelgona motettkör

Söndag den 11 oktober
Tacksägelsedagen
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Måndag den 12 oktober

14:30

Vardagsgudstjänst

10:00

Högmässa

Tisdag den 13 oktober

13:30

Havsblick

Söndag den 22 november
Domssöndgen
Kristi återkomst

Torsdag den 15 oktober

12:00

Middagsbön, Sopplunch

Tisdag den 24 november

13:30

Havsblick

Söndag den 18 oktober
19 söndagen efter trefaldighet
Trons kraft

10:00

Gudstjänst med små och stora
bibelutdelning

Söndag den 29 november
1 i advent
Ett nådens år

10:00

Festhögmässa, församlingens
körer, kyrkkaffe, söndagsklubben

Tisdag den 20 oktober

13:30

Havsblick

18.00

Körkonsert, Gyllins drängar

Söndag den 25 oktober
20 söndagen efter trefaldighet
Att leva tillsammans

10:00

Högmässa, söndagsklubben

Tisdag den 1 december

13:30

Havsblick

Onsdag den 2 december

12:00

Middagsbön, Adventslunch

Tisdag den 27 oktober

13:30

Havsblick

Fredag den 4 december

10:00

Minstas avslutning

Lördag den 31 oktober
Alla helgons dag

17:00

Minnesgudstjänst, Canto Gregiano

Söndag den 6 december
2 i advent
Guds rike är nära

10:00

Gudstjänst med små och stora,
julfest

Söndag den 1 november
Söndag efter Alla helgons dag

10:00

Högmässa

Tisdag den 3 november

13:30

Havsblick

17:30

Pastagudstjänst

Torsdag den 5 november

12:00

Middagsbön, Sopplunch

Söndag den 8 november
22 söndagen efter trefaldighet
Frälsningen

10:00

Söndagsgudstjänst med dop,
söndagsklubben

18:00

Requim med mässa, Lomma
kyrkokör, Helgonakören, solister,
musiker

Måndag den 9 november

14:30

Vardagsgudstjänst

Tisdag den 10 november

13:30

Havsblick

Söndag den 15 november
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan

18:00

Jazzmässa

Tisdag den 17 november

13:30

Havsblick

Torsdag den 19 november

12:00

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

Dop

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

Vigsel

Funderar ni på att gifta er?
De ﬂesta vigslar sker på lördagar, så också i Lomma kyrka. I god tid innan vigseln träffar brudparet vigselprästen för att samtala om vigselns innehåll, olika
önskemål, traditioner osv. Brudparet har också möjlighet att samtala med kyrkomusikern om musiken vid vigseln. Har du frågor om vigsel eller vill boka tid för
vigsel är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20.
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SVENSKA KYRKAN I LOMMA
Skolgatan 4, 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 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: Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
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: Fred Windisch
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
Kyrkväktare:
Mobiltelefon:

Eva Persson
0704-41 66 05

Kyrkorådets ordf: Sven Paulsson
Kontor:
040-41 44 50 eller Mobiltelefon: 0730-20 42 81
Kyrkofullmäktiges ordf: Kirsti Haaland
Bostad:
040 – 41 43 26 eller Mobiltelefon: 0707 – 23 60 91

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

