Årg. 64 Nr 3

September 2010

Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

Så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där...
... ja, vad hittar vi där, senare idag, i morgon,
i framtiden? Utmaningen att vara människa
ligger många gånger i att vara nyfiken på
framtiden. I uppstartstiden inför en ny termin
står jag undrande inför vad framtiden ska föra
med sig, vad jag kommer att möta när jag vänder
på bladet. Samtidigt är alla de där bladen som
ligger framför mig oskrivna.
Jag ska själv få vara med att fylla dem, att fylla
kommande dagar med innehåll. ”Framtiden
tillhör oss, du och jag ska forma den”, sjöng vi i
min ungdom. Det gäller i evighet, att framtiden
tillhör var och en av oss som ett erbjudande
från livets Gud som möter oss framifrån. Gud
är historiens Gud eftersom Gud är det eviga
presenset som är i varje stund. Historiens Gud
är inte främst forntidens Gud utan framtidens
Gud som är i mitt och ditt nu här och nu. Med

den t r ygg heten
vågar jag vända på
det okända bladet
m e d ny f i ke n h e t
och vet att framtiden är minst lika
spännande som
gårdagen.
Svenska kyrkan i
Lomma vill genom
gudstjänst och bön,
samtal och reﬂektion och genom möten mellan
människor vara en plats där vi tillsammans med
nyﬁkenhet får vända på bladet, forma framtiden
och se vad vi då kommer att hitta.
Må Gud välsigna din framtid!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

I samband med ditt gravbesök är du välkommen
in i Byskolan för att värma dig en stund
tillsammans med oss.
Fredagen 5 november 9:30–16 och lördagen 6
november 9:30–15 bjuder lekmannakåren på
kaffe med tilltugg.
På kyrkogården och i Klockaregården ﬁnns
kyrkogårdspersonal som gärna hjälper dig till
rätta och svarar på frågor.
Lördagen 6 november 17:00 blir det minnesgudstjänst i Lomma kyrka då vi har tillfälle att
minnas de som lämnat jordelivet. Särskilt tänker
vi på dem som dött under det senaste året.
Instrumentalister, solister och församlingens
präster medverkar.

PETRUSAKADEMIN HÖSTEN 2010 - VÅREN 2011

Samtal i Allhelgonatid

Församlingshemmet Skolgatan 4 tisdagar 19-21. Förfriskningar serveras

Välkommen att samtala om livet och döden tillsammans med Ingrid Sivberg, diakon och
Jan-Olof Aggedal, präst torsdagen 3 november 18:30–20 i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Ingen föranmälan, samtalet är öppen för alla intresserade.

31 augusti Så blir det musik
Sixten Nordström, musikdirektör och lektor vid Musikhögskolan i Malmö
2 november Att leva tillsammans som kristustroende i en antik storstad - om Romarbrevet
Samuel Byrskog, professor i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet

Nytt från kyrkogården

30 november Farlig förenkling – om religion och politik
Elisabeth Gerle, professor i etik vid Uppsala universitet och Svenska kyrkans sekretariat för
teologi och ekumenik

Kyrkogårdsföreståndare Ulrika Schlyter, som
snart arbetat ett år i Lomma församling, kommer under rubriken ”nytt från kyrkogården”
att då och då i församlingsbladet berätta vad
som händer på våra kyrkogårdar.

24 januari (OBS! måndag i Lomma kyrka) Hur blir det musik i orgeln?
Anders Johnsson, organist, orgelsakkunnig och lärare vid Musikhögskolan i Malmö
8 februari Kyrkobyggnaden berättar — om att bygga och renovera kyrkor
Kerstin Barup, SAR, professor i bebyggelsevård vid arkitektskolan, LTH, Lunds universitet
8 mars Jesus - vem är han?
Bo Brander, Teol. Dr. i systematiskteologi, studentpräst i Uppsala
Petrusakademin leds av teol. dr. Jan-Olof Aggedal.
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.
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Gravsmyckningskaffe i Byskolan

elgångar. Därför kommer det att tidvis ﬁnnas
stenmaterial och annat som behövs för detta på
de olika kyrkogårdarna.

I höst kommer vi att gräva upp och bygga om
ingången vid det stora garaget till Nya kapellkyrkogården. Betongplattan har gjort sitt och
ersätts av asfalt.

Nästa år kommer det att se lite annorlunda
ut för de gravrättsinnehavare som har skötselavtal. Vi ser nu över vilka blommor som
ingår i avtalen med avsikt att hitta nya, mer
långlivade alternativ till krysantemum och
tulpan, vilka kaninerna gärna äter upp.

Ett arbete pågår för att säkerställa vattentillgången i vattenkaret vid askgravplatsen.
Idag används Alnarpsströmmen, men denna
har visat sig vara för kalkrik och med för lågt
vattenstånd för att vattenkaret ska se ﬁnt ut
och fungera bra. Tanken är att göra ett slutet
system liknande det i minneslunden.

Har du frågor, synpunkter och önskemål är
du alltid varmt välkomna att ringa eller att
komma och prata med oss. Vi ﬁnns på plats i
Klockaregården eller ute på kyrkogården de
ﬂesta vardagar 11–15:30. Varför inte passa
på att träffa oss fredag och lördag vid Alla
helgonahelgen, välkommen!

När växtsäsongen är slut är tanken att vi ska
påbörja tillgänglighetsanpassningen av sing-

Ulrika Schlyter
Kyrkogårdsföreståndare
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TV-reporter på gudstjänst i Lomma kyrka

Välkommen Kristina!

I våras ﬁrade vi som vanligt gudstjänst med små och stora, då vi plötsligt ﬁck oväntat besök... Just som
vår präst Jonas skulle börja tala om tro dök det upp en TV-reporter som hade fått det svåra uppdraget
av sin chef att göra ett reportage om tro. Vi var naturligtvis alla nyﬁkna på vad denna reporter hade
att säga och avbröt gärna gudstjänsten en stund för de frågor hon hade. Kirsti Haaland och Elisabeth
Erlansson var modiga och ställde upp som intervjuoffer.

Lomma församling har glädjen att välkomna en ny innehavare
på tjänsten som församlingspedagog. Kristina Markström
kommer urspr ungligen f rån Lund men bor numera i
Bjärred tillsammans med man och två barn. Kristina har en
kandidatexamen i teologi och pedagogik från Lunds universitet
och har sedan våren 2005 varit församlingspedagog, nu senast
i Lunds Allhelgonaförsamling. Hos oss i Lomma kommer
Kristina främst att arbeta utåtriktat mot skolor och förskolor
och med ungdomsverksamhet.
Söndagen den 12 september klockan 18 ﬁras Psalmgudstjänst
”Hela kyrkan sjunger” i Lomma kyrka då vi får tillfälle att
högtidligen välkomna Kristina Markström.
Välkommen Kristina må Gud välsigna dig och din tjänst!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Vad betyder det att tro för dig?
Elisabeth: Min tro betyder många olika saker,
framförallt trygghet. Att Gud älskar mig för
den jag är. Trots att jag ofta gör, tänker och säger
saker som jag inte borde, så vill Gud förlåta
mig om jag ber om det. Om alla andra skulle
överge mig, så ﬁnns Gud alltid vid min sida,
både när jag är glad och ledsen. Att tro kan ha
olika betydelse.

Att tro verkar lite ﬂummigt... Måste man inte
veta egentligen?
Elisabeth: Vi vet att vinden ﬁnns. Fast vi inte kan
se den, så kan vi känna den och se vad den gör.
På samma sätt är det med Gud. Gud har skapat
allt så fantastiskt, t.ex. alla vackra blommor i
tusentals olika former och färger och allt i våra
kroppar som fungerar och att vi kan tänka och

Välkommen Emma!
Emma Jonasson är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och har bland
annat arbetat vid Svenska kyrkan i Pireus/Athen.
Emma kommer att vikariera på halvtid som kyrkomusiker i Lomma
församling under läsåret 2010–2011 under samma tid kommer Bengt
Wittje att på halvtid arbeta som lärare vid Pastoralinstitutet i Lund.

Kirsti: Då jag var tolv år frågade en gammal man
mig: ”Är du Guds barn?” Jag visste inte vad jag
skulle svara, men då lade min mor armen om mig
och sade:” Ja, det är klart. Hon är döpt.” Det har
räddat min tro många gånger.
När tror man tillräckligt? När är Gud nöjd
egentligen?
Elisabeth: Eftersom Gud älskar mig, vill han
inte att något eller någon ska störa vår relation.
Han vill att jag ska prioritera honom först i mitt
liv och att jag ska älska mina medmänniskor
som mig själv.
Kirsti: Tron är en gåva vi får i dopet. Jesus har
dött och uppstått för vår skull. I dopet blev vi
Guds barn och Jesu syskon och vi ska få leva
med honom i himmelen.

känna olika saker. För mig är det självklart att
Gud ligger bakom allting och att han är ännu
mycket större än det han har skapat.
Kirsti: Lärjungen Tomas ville inte tro förrän han
hade sett Jesus. Jesus kom och mötte honom och
Tomas ﬁck se och trodde. Det ﬁnns många olika
sätt att möta Jesus. Har man riktigt behov av det,
räddar han oss.
Med dessa svar gav sig reportern av nöjd och
belåten och vi önskade henne lycka till med
reportaget. Därefter fortsatte vi gudstjänsten i
vanlig ordning....
Ja, så kan det gå till vid en gudstjänst med små
och stora i Lomma kyrka...
Maria Jönsson
kyrkomusiker

Vad händer i kyrkan?
Det händer mer i kyrkan än vad många tror. Bilden av tomma kyrkor med endast några få
gudstjänstdeltagare brukar vi få se några gånger varje år i massmedia. Visst, det ska erkännas, det var
ﬂer som gick i kyrkan på söndagsförmiddagen för hundra år sedan, men det är ﬂer som ﬁrar gudstjänst
idag för att man vill och inte för att traditionen kräver det.
Det händer mer än många tror i kyrkan årets alla dagar. När nu statistiken för Svenska kyrkan för år
2009 är färdig kan vi konstatera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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att det gjordes 18 miljoner gudstjänstbesök, varav drygt 21 000 i Lomma församling
att drygt 100 000 personer sjöng i kör, varav cirka 70 i Lomma församling
att det fanns drygt 5 500 körer, varav 4 i Lomma församling
att 71,3 procent av den svenska befolkningen var medlemmar i Svenska kyrkan, 85,7 procent
av de boende i Lomma församling
att 56 procent av alla nyfödda döptes, 84 procent i Lomma församling
att 32 procent av alla 15-åringar deltog i konﬁrmandarbetet, 70 procent i Lomma församling
att närmare 11 500 skolklasser hade besök av Svenska kyrkan, varav cirka 30 i Lomma
församling
att 40,9 procent av alla vigslar i Sverige skedde i Svenska kyrkan
att 83 procent av alla begravningar skedde i Svenska kyrkan
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Stickcafé
2 september
7 oktober
11 november
Torsdagar 18–21
i församlingshemmet,
Skolgatan 4, Lomma

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

Information:
Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15
eller
Margareta Uvemark tfn 0731 – 828 46

Måla mandala
- för glädje på livets väg
Torsdag 14 oktober 18-21
Vi konstruerar och målar vår egen mandala. Vem som helst kan måla mandala.
Ingen talang för eller erfarenhet av måleri behövs. Har du linjal och passare
ta med dem, allt annat material ﬁnns på plats.

Kyrkans minsta
i församlingshemmet, 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 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.
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
Information: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15

Ledare: Ulla Bengtsson, präst i Svenska kyrkan
Ingen avgift
Anmälan till Lena Palmér 040 – 41 67 15

Baby- och barnrytmik
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- och barnrytmikgrupper på torsdag- och fredag
förmiddagar 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.
För information samt anmälan hör av dig till:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se
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Veckomässa
Att ﬁra nattvard är helt centralt i kristen tro. I Lomma kyrka ﬁras nattvard
ungefär varannan söndag. I de ﬂesta kyrkor världen över ﬁras nattvard
varje söndag och ﬂera gånger varje vecka. I Lomma har det länge funnits
ett behov av att ﬁra en lite enklare nattvardsgudstjänst mitt i vecka.
Under våren började vi därför att ﬁra veckomässa och även i höst
inbjuder vi till veckomässa i församlingshemmet på Skolgatan 4 i Lomma
onsdagar 18:15 under tiden 1 september – 15 december.
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Sopplunch
Följande dagar serveras
sopplunch i Byskolan:

Lunchen inleds med middagsbön i
Lomma kyrka 12:00

16 september
30 september
14 oktober
28 oktober
11 november
25 november
9 december (Jullunch)

Konserter i Lomma kyrka
19 september 18
Lunds Allmänna Sångförening och Staffanskören
Kerstin Hugoson och Sven Hugosson, dirigenter
26 september 18
Mac Ruzic, sång och gitarr

LOMMA FÖRSAMLINGSKÅR

24 oktober 18

Torsdag 23 september
Där rosor aldrig dör
Gudrun Rooth, sång och musik

Per Bäcker, saxofon

Torsdag 21 oktober
På resande fot
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

27 november 18

Torsdag 18 november
Hur står det till med Svenska kyrkan i Malmö och i utlandet?
Jan Bergendorf, sjömanspräst
Tid: 18:30
Lokal: Församlingshemmet, Skolgatan 4.

Bengt Wittje, orgel

Orgelkonsert
Thomas Murray, orgel
29 november 19
Julkonsert
Åsa Jinder, riksspelaman
Mattias Holmlind och Lomma Kyrkokör

Information: Församlingskårens ordförande Kirsti Haaland tfn 040-41 43 26
12 december 18

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.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!
Ansvarig: Ingrid Sivberg tfn 040-41 34 20
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Vi sjunger in julen
Lomma Kyrkokör och musiker
Arrangörer: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge
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Vart tar pengarna vägen?
Dagens kollekt går till... I alla tider har
människor samlat in pengar för att hjälpa
andra. I våra gudstjänster tar vi upp kollekt
som en solidaritetshandling med dem här
hemma och ute i världen som behöver vårt
stöd. Ända från tidig kristen tid har det varit
självklart att dela med sig till andra.
Genom våra kollekter kan vi bidra till en
bättre, mera rättvis, jämställd och fredlig
värld. De insamlade medlen förmedlas
genom olika organisationer. Svenska kyrkan
har såväl själv en sådan organisation som
att vi samarbetar med andra organisationer.
Vid ungefär hälften av årets gudstjänster
tar hela Svenska kyrkan eller församlingarna

Svenska Jerusalemsföreningen
i stiftet upp kollekt till samma ändamål,
vid övriga gudstjänster kan kyrkorådet
tillsammans med kyrkoherden bestämma
vem som ska få vår kollekt.
I Lomma församling koncentrerar vi vårt
givande till några organisationer som står
kyrkan nära, nämligen: ”Hela världen”
– Svenska kyrkans internationella arbete,
Svenska Jerusalemsföreningen, Stadsmissionen i Skåne, SKUT och ECPAT.
Här följer en kort presentation av vad
pengarna som vi samlar in används till.
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Hela världen – Svenska kyrkans
internationella arbete
Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling,
kamp för rättvisa och mer än hundraårigt
samarbete med kyrkor i Afrika och Asien.
Det är ett sätt att beskriva Hela världen,
Svenska kyrkans internationella arbete.
När en fattig kvinna för förtroendet att låna
och förbättra livet för sin familj är det en
del av det internationella arbetet. Samma
sak när en hivsmittad eller aidssjuk möts
med omsorg i stället för att stötas ut.
Eller när människor samtalar om försoning i stället för att möta varandra med hat
och konﬂikten ersätts av grannsämja.
Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete har ett mer än hundraårigt
samarbete med kyrkor i Afrika och Asien.
I dag utförs arbetet för en rättvis värld utan
hunger, fattigdom och förtryck i en världsvid kristen gemenskap.
Överallt arbetar människor för att påverka
och förändrar sina liv.
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I detta arbete ingår arbete för mat och vatten åt alla, landsbygdsutveckling, teologisk
utbildning, mikrolån och sparande liksom
försoning och religionsdialog. Men också
kamp för rättvisa, t.ex. rättvis handel, katastroﬁnsatser, mänskliga rättigheter och
kvinnligt ledarskap.
Arbetet ﬁnansieras till stor del av pengar
som samlas in i Sverige. Gåvor från församlingar, enskilda givare och föreningar bär
mycket av arbetet för en rättvisare värld.
Anslag från Sida och
EU är en annan
viktig intäkt.

Svenska Jerusalemsföreningen är en kristen,
humanitär opolitisk organisation, som sedan
början av 1900-talet bedrivit kristen kärleksverksamhet i Det Heliga Landet. Under såväl
turkiskt, brittiskt, jordanskt, israeliskt som
nu palestinskt styre har föreningens medlemmar sett som sin uppgift att hjälpa lokalbefolkningen både när det gäller skolgång
och kvaliﬁcerad sjukvård. Jerusalemsföreningen äger ett sjukhus och en skola för cirka
400 ﬂickor i Betlehem, den numera välkända
Den Gode Herdens Svenska Skola.
Det ﬁnns tre viktiga skäl för att stödja Svenska
Jerusalemsföreningens verksamhet idag.
I. KRISTEN NÄRVARO I DET
HELIGA LANDET
I Sverige är religion en privatsak - i Mellanöstern ger religionen människan en identitet. De kristna i de palestinska områdena
är en krympande minoritet, som ofta känt
sig svikna av sina trosfränder i västvärlden.
Svenska Jerusalemsföreningens verksamhet är ett viktigt stöd för fortsatt kristen
närvaro i den kristna trons ursprungsland.

II. KVINNORNAS FRAMTID
Utbildning av ﬂickor har aldrig prioriterats i
denna del av världen. Välutbildade kvinnor
har stor betydelse för palestiniernas framtid.
III. FREDENS FRAMTID
På Svenska Jerusalemsföreningens skola
lär sig kristna och muslimska barn att
arbeta tillsammans för landets framtid.

Stadsmissionen i Skåne
arbetar med socialt utsatta personer. Många
av dem är hemlösa men även andra personer som beﬁnner sig i svåra livssituationer
söker sig till Stadsmissionen för att få hjälp
och stöd.
Målsättningen är att bemöta varje person
med respekt och medmänsklighet och samtidigt verka för en positiv förändring.
I Malmö ﬁnns Café David, en öppen verksamhet för män och kvinnor. Besökarna
har tillgång till lagad mat sju dagar i veckan,
kostnadsfri frukost och duschmöjligheter.

Nattjouren har 24 platser och utöver sovplats erbjuds besökarna dusch, byten av
kläder eller nya kläder och middag.
Stadsmissionens boende för kvinnor rik11

tar sig till kvinnor som önskar leva ett
drogfritt liv.
Stadsmissionshälsan erbjuder hemlösa,
missbrukare och andra utsatta grupper i
samhället relevant sjukvård.

SKUT – Mötesplatser
världen över
Svenska kyrkan ﬁnns i 25 länder runt om
i världen och uppdraget är att ﬁnnas till
för till exempel utlandssvenskar, turister,
studenter och sjöfolk.
Vare sig man är ute på resa, arbetar eller
bor utomlands behöver man ibland en fast
punkt i tillvaron där man kan känna sig
hemma och tala sitt modersmål.
En plats där man kan möta nya vänner
och uppleva gemenskap och trygghet men
också, inte minst viktigt, dela sorg och få
stöd i svåra stunder.
Svenska kyrkan har 45 församlingar utanför Sveriges gränser. På ytterligare 80

ECPAT
End Child Prostitution, Child Pornograﬁ
and Trafﬁking of Children for Sexual
Purposes, arbetar för att stoppa utnyttjandet av barn i prostitution, pornograﬁ och
människohandel.
ECPAT, med Svenska kyrkan som en av
medlemsorganisationerna, arbetar med
information i förebyggande syfte för att
människor inte ska hamna i prostitution
samt på resebyråer och till hotellpersonal
som kommer i kontakt med sexturism.
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Enter mötesplats är en öppen dagverksamhet för socialt utsatta tjejer i åldern
13-20 år. Dessutom ﬁnns logi och stödboende i Lund, nattjour i Kristianstad och
stadsmissionshälsan i Helsingborg.

platser ﬁras regelbundet gudstjänst.
Under ett år görs cirka 900 000 besök
i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar,
vilka arbetar på samma sätt som en församling i Sverige. Gudstjänsten står i
centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet.
Personal och frivilliga besöker svenskar
på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser. Man har också en viktig uppgift att
fylla genom sin speciella kompetens att
hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor
och katastrofer som berör svenskar utomlands.
Din gåva hjälper församlingarna i utlandet att arbeta socialt och diakonalt bland
svenskar långt hemifrån.

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 31 augusti

13:30

Havsblick, café

Onsdag 1 september

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 5 september
14 ef trefaldighet
Enhet i Kristus

10:00

Högmässa

Tisdag 7 september

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 8 september

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag den 12 september
15 ef trefaldighet
Ett är nödvändigt

18:00

Hela kyrkan sjunger med kyrkokören
församlingens präster och musiker.
Välkomnande av nya medarbetare.

Måndag 13 september

14:30

Vardagsgudstjänst iförsamlingshemmet

Tisdag 14 september

13:30

Havsblick, café

Onsdag 15 september

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 16 september

12:00

Middagsbön, sopplunch

Lördag 18 september

18:00

Körkonsert

Söndag 19 september
16 ef trefaldighet
Döden och livet

10:00

Temagudstjänst för stora och små

Tisdag 21 september

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 22 september

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 26 september
17 ef trefaldighet
Rik inför Gud

10:00

Högmässa

18:00

Konsert

Tisdag 28 september

13:30

Havsblick, café

Onsdag 29 september

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 30 september

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag 3 oktober
Den helige Mikaels dag
Änglarna

10:00

Högmässa

Tisdag 5 oktober

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 6 oktober

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 10 oktober
Tacksägelsedagen
Lovsång

10:00

Högmässa, skördesmyckad kyrka,
instrumentalister och solister, kyrkkaffe
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Måndag 11 oktober

14:30

Vardagsgudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 12 oktober

13:30

Onsdag 13 oktober
Torsdag 14 oktober

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

10:00

Högmässa

Havsblick, café

Söndag 14 november
Söndag före domsöndagen
Vaksamhet och väntan

18:15

Mässa i församlingshemmet

Tisdag 16 november

13:30

Havsblick, andakt

9:00

Mässa i församlingshemmet.
Prästkonvent Bara kontrakt.

Onsdag 17 november

18:15

Mässa i församlingshemmet

12:00

Middagsbön, sopplunch

10:00

Högmässa

Söndag 17 oktober
20 ef trefaldighet
Att leva tillsammans

10:00

Gudstjänst med stora och små, dop,
lätt lunch.

Söndag 21 november
Domsöndagen
Kristi återkomst
Tisdag 23 november

13:30

Havsblick, café

Tisdag 19 oktober

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 24 november

18:15

Mässa i församlingshemmet

Onsdag 20 oktober

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 25 november

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag 24 oktober
21 ef trefaldighet
Samhällsansvar

11:00

Ekumenisk gudstjänst i Strandkyrkan
kyrkkaffe

Lördag 27 november

18:00

Orgelkonsert

10:00

18:00

Konsert

Söndag 28 november
1 i advent
Ett nådens år

Festmässa, församlingens körer, präster
och musiker

Tisdag 26 oktober

13:30

Havsblick, café

Måndag 29 november

19:00

Konsert

Onsdag 27 oktober

18:15

Mässa i församlingshemmet

Tisdag 30 november

13:30

Havsblick, café med sång

Torsdag 28 oktober

12:00

Middagsbön, sopplunch

Onsdag 1 december

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 31 oktober
22 ef trefaldighet
Frälsningen

10:00

Högmässa

Fredag 3 december

10:00

Minstas avslutning

Tisdag 1 november

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 3 november

18:15

Mässa i församlingshemmet

Alla helgons dag 6 november

17:00

Minnesgudstjänst, instrumentalister,
solister

Söndag 7 november
Söndag ef Alla Helgons dag
Vårt eviga hopp

10:00

Högmässa

Måndag 8 november

14:30

Vardagsgudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 9 november

13:30

Havsblick, café

Onsdag 10 november

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 11 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. 10-12
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
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

FÖRSAMLINGSPEDAGOG:
Kristina Markström
Arbete:
040-41 61 20 (växel)
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:
070-99 31 477
E-post:
carina.wenliden@svenskakyrkan.se
KYRKOGÅRDSFÖRMAN:
Ulrika Schlyter
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post:
ulrika.schlyter@svenskakyrkan.se
KYRKVÄKTARE:
Eva Persson
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
KYRKORÅDETS ORDF:
Anders Rydström
Kontor:
040-41 22 33
KYRKOFULLMÄKTIGES ORDF:
Sven Paulsson
Kontor:
040-41 44 50
Mobiltelefon:
0730-20 42 81

KYRKOMUSIKER:
Emma Jonasson
Mobiltelefon:
0768-25 57 67
E-post:
emmaj80@hotmail.com

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

