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SKÖRDETID
Vi djupgrävde och gödslade. Vi drog snörräta
fåror som vi vattnade innan vi sådde de
pyttesmå fröna. Vi spände odlingsväv över vårt
grönsaksland. Det var i mitten av maj, vi hade
precis med ungdomlig iver flyttat till hus med
egen trädgård. När allt var klart var det bara att
vänta på att naturen skulle göra sitt.
Vår förväntan var stor. Efterhand övergick vår
förväntan i förundran. Plötsligt såg vi små gröna
plantor som växte sig allt större och större. Vi
rensade ogräs och vattnade, när så behövdes,
allt medan de gröna plantorna växte sig allt
frodigare. Veckorna gick och så var det dags att
bärga skörden. Vi planerade stuvade morötter
till middag den kvällen, primörer, skördefest. Tji
fick vi! Inte fanns det några ståtliga morötter;
bara några sytrådstunna rötter under den
frodiga blasten. Så fel det kan bli. Vi hade inte
räknat med den styva skånska lundaleran. Inte
kunde det växa rotfrukter i vår trådgård; det
borde ju vara självklart.
Om vi inte sår blir det ingen skörd alls
Gud skapade människan till sin avbild,
till man och kvinna skapade han henne,
med möjligheter, förmåga och ansvar.
Fröet kan vi inte göra något åt, borde i
vart fall inte kunna göra något åt. När
nu forskarna kan genmodifiera måste
det ske med ansvar. I fröet, liksom i allt
annat skapat, finns en potential, en kod,
som talar om vad det är avsett att bli.
Växandet kan vi inte göra något åt, själva
utvecklingen från det lilla till det stora,
förverkligandet av den inre potentialen.
Det gäller morötter på samma sätt som
det gäller oss människor. I vårt DNA
finns koden för hur den nyfödda babyn
ska utvecklas och växa upp till en vuxen
människa.
Kanske är det detta frälsningen handlar
om, om att bygga upp det som fallit
samman, om att fröet måste falla i jorden
för att ge en rik skörd, vetekornets lag.
Jesus sa: ”om vetekornet inte faller i
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jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men
om det dör ger det rik skörd.” Frälsningen ger
kraften till fröet så att det börjar gro och växa.
Frälsningen ger kraften till att bygga upp det
som raserats och gått i tusen bitar.
Frälsningens vatten
Frälsning handlar om att Gud i Jesus Kristus
räddar oss från den slutliga döden. Frälsningen
sker genom att Gud låter sig genom Jesus dödas
på ett kors, läggas i en grav, bli levande igen på
påskdagens morgon. Levande för att vi ska bli
frälsta och leva också på andra sidan döden.
I kristet tänkesätt är detta Guds handlande med
Jesus kopplat till oss genom vårt dop. När vi
döptes dog vi med Kristus och uppstod med
Kristus. När vi döptes fick vi gemenskap med
Kristus genom att födas på nytt genom dopets
vatten. Dopets vatten är frälsningens vatten.
Dopets vatten som har samma funktion som
fostervattnet, att skydda och bevara oss från

stötar, ondska, synd och smärta under livet.
Allt detta finns i våra liv. Samtidigt som min
trygghet är att dopvattnets löfte är Guds löfte;
”att omslut oss på alla sidor och hålla oss i sin
hand”.
Med dopet som grund
I dopet får vi del av frälsningen, kraften som
bär både under livets ljusa och mörka dagar.
Frälsningen är ingen engångsföreteelse utan
måste ständigt fyllas på. Frälsningen strömmar
mot oss varje dag, varje sekund. Varje gång vi
känner glädjen, livslusten och orken spritta till
inom oss, så påminner Gudskoden inom oss att
vi är skapade till Guds avbild med möjligheter,
förmåga, och ansvar och då kan vi börja ana
Gudsriket på jorden, Gudsriket inom oss.

Vår uppgift är att tillåta Gud att påverka våra
möjligheter så att vi tar vara på vår förmåga och
vårt ansvar, skapar i världen. Gud har sått oss
människofrön med tanke på sitt rike, med tanke
på gemenskap med honom. Vi är sådda i rätt
jordmån för var och en av oss. Tanken är att vi
ska bli och vara mer än en trådsmal skugga av
det som var tänkt, en morot värd namnet. Vår
trygghet är att vi med dopet som grund kan möta
livets och världens utmaningar.
Välkommen till höstens gemenskap i Lomma
församling, välkommen till inspirerande
lärande då vi samlas kring hoppet med dopet
som grund för att möta livets och världens
utmaningar.
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

PETRUSAKADEMIN
Hösten 2012				
Församlingshemmet Skolgatan 4 19-21
					Förfriskningar serveras			
18 september*
Är varje måltid den sista måltiden?
Jan Boris-Möller,
stjärnkock, matforskare och författare, Lund
19 september*
Hur bevara sin själ i ett höghastighetssamhälle?
- om att vara pilgrim i vår tid.
Hans-Erik Lindström, pilgrimspräst
2 oktober
Sann mot mig själv – öppen mot andra.
Samtal om tro – vår egen och andras.
Helene Egrell, stiftsadjunkt Centrum för religionsdialog i Stockholms stift
30 oktober
Vad skriver tidningarna om kyrkan?
Claus Grue, informationschef vid Lunds stift
Daniel Bramsell, informatör vid Lunds stift
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.
Petrusakademin leds av teol. dr. Jan-Olof Aggedal
* Ingår i kyrkans kulturvecka 15-23 september 2012
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Svenska kyrkan godkänd för skattereducerande gåvor!
Svenska kyrkan är sedan 26 april 2012 godkänd
av Skatteverket, vilket innebär att den som till
Svenska kyrkans internationella arbete ger
minst 200 kr per gåvotillfälle och totalt minst 2
000 kr på ett kalenderår får en skattereduktion
på 25 % av det totala gåvobeloppet.
Ger man 2 000 kr blir skattereduktionen
500 kr och ger man maxbeloppet 6 000 kr blir
reduktionen 1 500 kr.
Kontakta givarservice på telefon 018 – 16 96
00 eller e-post info@svenskakyrkan.se om du
har frågor.
Observera att gåvor till Svenska kyrkan i
utlandet också är en del av samma godkännande
som Svenska kyrkans internationella arbete.

Så här använder vi en gåva
Våra samarbeten med olika kyrkor och
organisationer innebär att människor i över
100 länder får stöd att utveckla sina liv. Så här
fördelar vi de resurser som gåvogivare ger oss
förtroende att förvalta:
58% utvecklingsarbeten
13% katastrofinsatser
14 % information och påverkan
12% insamling
3% administration

22 september kl 15
Konsert med musik av
Jens Andreasson/Bengt Wittje
Uruppförande av Violinkonsert nr 1
Flöjtconcertino mm
Solister: Klas-Göran Wahlgren, violin
Jörgen Tånnander, tvärflöjt
Musiker ur Malmö Symfoniorkester
14 oktober kl 18
Gospelgudstjänst med Lasse Axelsson
Lomma Kyrkokör m fl
Musiker
28 oktober kl 18
Konsert med Ensemble Fenix, Danmark
Dirigent – John Ehde
Musik av Jacob, Holst, Dillins

Lördag 15 september
15 Lomma församlingshem
Barn i världen
Show för hela familjen med
Lilla Vilda Teatern

19-21 Lomma församlingshemmet
Petrusakademin
Hur bevara sin själ i ett höghastighetssamhälle? - om att vara pilgrim i vår tid.
Hans-Erik Lindström, pilgrimspräst

18 Konsert Lomma kyrka
Björn J:son Lindh, tvärflöjt
Bengt Wittje, orgel

Torsdag 20 september
12 Lomma kyrka
Gudstjänst om kyrkorummets symboler
12:30 Lunch i Byskolan

Söndag 16 september
16 Byskolan
Ett levande samtal kring våra psalmer

Konserter i Lomma kyrka
15 september kl 18
Konsert med Björn J:son Lindh – flöjter
Bengt Wittje- orgel

Kulturvecka 15-23 september

4 november kl 18
Requiem(i orgelbearbetning) av
Andreasson/Wittje
Lomma Kyrkokör
Maria Streijffert, alt
Peter Boman, baryton
25 november kl 18
Konsert med Ad dios
2 december kl 18
Konsert med Duo W
Peter Wilgotsson, saxofon
Bengt Wittje, orgel
9 december kl 17
Julkonsert med Kulturskolan Lomma/Bjärred
16 december kl 18
Julkonsert med
Lomma Kyrkokör och Ensemble Felix

Psalmgudstjänst
18 Lomma kyrka
Vi sjunger tillsammans med kyrkokören
under ledning av Bengt Wittje
Brassensemble från Kulturskolan
i Lomma/Bjärred
Jan-Olof Aggedal & Heinz Jackelén
Måndag 17 september
19-21 Lomma församlingshem
Skaparkväll med Ungdomsgruppen
Tisdag 18 september
10, 12 och 14 Lomma kyrka
“Orgelskoj” för lågstadiet
med Bengt Wittje
19-21 Lomma församlingshem
Petrusakademin
Är varje måltid den sista måltiden?
Jan Boris-Möller, stjärnkock,
matforskare och författare, Lund
Onsdag 19 september
10, 12 och 14 Lomma kyrka
“Orgelskoj” för lågstadiet
med Bengt Wittje

18:30 Lomma församlingshem
Församlingskåren
Hulda på besök från 1920-talet
Barbro Franckie från Statarmuseet
Fredag 21 september
19 Lomma Församlingshem
Filmkväll
De andras liv
Florian Henckel von Donnersmarks
debutlångfilm
Oscar för bästa utländska film vid
2007 års gala
Speltid 124 min
Lördag 22 september
15 Lomma kyrka
Uruppförande av instrumental
och vokalmusik av Jens Andreasson
och Bengt Wittje
Lomma Kyrkokör
Musiker ur Malmö Symfoniorkester
Uruppförande av Violinkonsert nr 1
Jörgen Tånnander, tvärflöjt
Klas-Göran Wahlgren, violin
Söndag 23 september
16 Lomma kyrka
Keep the dream alive
Jonas Gehlin, Karin Riberth och
Bengt Wittje

Arr: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge
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Lomma församlingskår
Hösten 2012
20 september 18:30
”Hulda på besök från 1920-talet”
Barbro Franckie från Statarmuseet berättar, jämför och ställer i dagen.
25 oktober 18:30
”Sjung loss med barnmusikens grand old lady”
Gullan Bornemark sjunger gamla guldkorn och nya uppstickare.
2-3 november 11-17
Gravsmyckarkaffe i Byskolan
15 november 15
”Hur är det i Litauen, Helge Forsberg”?
Helge från Litauenhjälpen delar med sig av minnen och möten.
6 december 15
Adventsfest
Maria Jönsson leder oss i traditionella och nya advents- och julsånger.
Vi får också smaka något av allt det goda som advent och jul bjuder oss på.
Information: Lena Forsberg, ordförande, telefon: 040-41 17 13

Stickcafé
i församlingshemmet Skolgatan 4 Lomma
18–21
4 oktober
25 oktober
29 november
Välkomna med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
Fika 25 kr
Lena Palmér arbete 040-41 67 15
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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

Rytmik
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/barnrytmikgrupper på torsdag- och fredagförmiddagar
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.
Rytmik 1 3-7 månader torsdag 9:30-10:00
Rytmik 2 8-11 månader torsdag 10:15-10:45
Rytmik 3 1-2 år torsdag 11:00-11:30
Syskonrytmik fredag 9:30-10:00
Välkommen med din anmäla.
För anmälan behövs följande
uppgifter:
barnets namn samt födelsedatum
och förälders namn samt
telefonnummer.
För information samt anmälan
hör av dig till:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Söndagsklubben
Under några gudstjänster i höst i kommer vi erbjuda barnen en egen samling,
Söndagsklubben. Träffarna, som är i kyrkan, börjar strax innan predikan.
Till Söndagsklubben är alla barn välkomna, med eller utan en vuxen.
I Söndagsklubben lyssnar vi på bibelberättelser, tänder ljus, sjunger, ber,
samtalar och pysslar.
Välkomna till Lomma kyrka söndagarna 11 november och 2 december klockan10!
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Lommafesten 2012
Fotograf: Jan-Olof Aggedal
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Barngudstjänster
Vid ett par tillfällen i höst firas barngudstjänst på kyrkans minsta i
församlingshemmet. De korta gudstjänsterna är fyllda med mycket
sång, musik och rörelse utifrån ett visst tema.
Måndag 24 september 14:30
Måndag 15 oktober 14:30
Måndag 12 november 14:30
Måndag 3 december 14.30

Ungdomsgruppen

Kyrkans minsta med babycafé
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

är en mötesplats för dig som är 14 år och äldre.
Vi träffas varannan måndag 19-21 (jämna veckor) i församlingshemmet.
Ungdomsgruppen är en fantastisk möjlighet att träffa och lära känna nya människor.
Det finns ett program för varje träff, som kan innehålla allt från samtal om det mest
oviktiga och det absolut viktigaste, film, drama och musik och mycket mer. Stående
programpunkt är fika och andakt.
Vi startar måndagen den 3 september 19.
Vill du veta mer kontakta Rebecca Jörgensen 0761-41 25 00

Gudstjänst med små och stora
Några gånger per år firar vi gudstjänster speciellt anpassade för barn och familjer.
Efter gudstjänsten i Lomma kyrka 16 äter vi kvällsmat i Byskolan.
I höst är det Gudstjänst med små och stora

30 september
21 oktober
18 november
Söndagen den 9 december 11 firas gudstjänsten i församlingshemmet med julspel och lunch

INSPIRATIONSKVÄLL FÖRÄLDRASKAP
Måndag 10 september 19-21 i församlingshemmet

THÉRÈSE ERIKSSON, beteendevetare, föreläsare och författare
Thérèse är också en av grundarna till den ideella föreningen SHEDO
som arbetar med självskadebeteende och ätstörningar.
www.thereseeriksson.se
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Mässa runt ett bord
I höst firar vi en enkel bordsmässa i församlingshemmet på
torsdagar 19. Vi sitter runt ett bord firar nattvard och samtalar kort
om en bibeltext. 27 september, 18 oktober, 8 november, 22 november
och 6 december äter vi enklare kvällsmat tillsammans.
Mässa runt ett bord firas varje torsdag
mellan 27 september och 6 december.

Andrum – pausen mitt i vardagen
Vår tillvaro är fylld av ”måsten” och ”borden” som stressar och pressar oss, vi har väldigt svårt att
”mitt i orkanens öga” stanna upp och reflektera. Därför erbjuder jag nu en stunds vila i form av en
halvtimmes musik framförd på Lomma kyrkas romantiska Willisorgel.
Möjligheter att ”slinka” in i kyrkan för att bara få vara en stund, absorbera skön musik ges
torsdagar mellan 12:00–12:30.

27 september
11 oktober
25 oktober
8 november

22 november
6 december
20 december

Sopplunch

Följande dagar serveras sopplunch i Byskolan:
20 september
4 oktober
18 oktober
1 november

15 november
29 november
13 december (jullunch)

Lunchen inleds med middagsbön i Lomma kyrka 12:00
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Nytt från kyrkogården …
vanvårdade gravplatser på våra
kyrkogårdar. Det som händer
nu är att långa skötselavtal tar
slut och att vi inte har aktuella
kontaktuppgifter till en nu levande
anhörig.
De ssa plat se r kom me r at t
annonseras och sedan återtas
i höst så att vi kan göra dem i
ordning. Kontakta oss gärna om ni
vet något eller är anhörig till någon
av platserna.
Foto: Ulrika Schlyter
I skrivandets stund är vi mitt i sommaren. Med
hjälp av sommarjobbande ungdomar har vi full
kontroll på ogräset och bevattningen av allt nyligen
planterat. Min förhoppning är att detta fortfarande
gäller nu, då du läser detta.
Vår ombyggnad av Vattenspelet bör ha gett en
mycket bättre upplevelse denna sommar, eftersom
det har funnits tillräckligt mycket vatten med låg
kalkhalt.
Vid det här laget finns det en del ordentligt

Under hösten kommer kyrkogårdsförvaltningen att fortsätta att arbeta med
skyltningen och tillgängligheten. Arbetet med
att skapa aktuella, digitala kartor fortsätter och vi
ser fram emot att kunna presentera dessa för er så
småningom.
Välkommen att höra av dig till kyrkogårdsförvaltningen om det är något du undrar över eller
kanske vill ha hjälp med att sköta dina anhörigas
gravar.
Ulrika Schlyter, kyrkogårdsföreståndare
0704-41 66 10, mån-fre kl. 7-15.30

Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 9 september
14 ef Trefaldighet
Enheten i Kristus

18:00

Gudstjänst ”Världens fest”

Måndag 10 september

19:00

Inspirationskväll – föräldraskap

Tisdag 11 september

13:30

Havsblick, café

Onsdag 12 september

12:00

De äldres fest

Lördag 15 september

18:00

Konsert

Söndag 16 september
16:00
15 ef Trefaldighet 		
Ett är nödvändigt
18:00

Samtal om våra psalmer i Byskolan

Tisdag 18 september

12:30

Havsblick, andakt

19:00

Petrusakademin i församlingshemmet

Onsdag 19 september

19:00

Petrusakademin i församlingshemmet

Torsdag 20 september

12:00

Middagsbön, sopplunch

Fredag 21 september

19:00

Filmkväll i församlingshemmet

Lördag 22 september

15:00

Konsert

Söndagen 23 september
16 ef Trefaldighet
Döden och livet

16:00

Konfirmandupptaktsgudstjänst

Måndag 24 september

14:30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 25 september

13:30

Havsblick, café

Torsdag 27 september

12:00

Andrum

Psalmgudstjänst, kyrkokören

Gravsmyckarkaffe

19:00
Bordsmässa med enkel kvällsmat i 		
		församlingshemmet

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

Söndag 30 september
16:00
Den helige Mikaels dag 		
Änglarna

Gudstjänst med stora och små,
kvällsfika

Fredag 2 november 11–17 och lördag 3 november
11–17 bjuder lekmannakåren på kaffe med
tilltugg. På kyrkogården och i Klockaregården
finns kyrkogårdspersonal som gärna hjälper dig
till rätta och svarar på frågor. Under dagen finns
även församlingens präster och diakon tillgängliga
för samtal.

Tisdag 2 oktober

13:30
19:00

Havsblick, andakt
Petrusakademin i församlingshemmet

Torsdag 4 oktober

12:00

Middagsbön, sopplunch

19:00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 7 oktober
18 ef Trefaldighet
Att lyssna i tro

10:00

Högmässa, enkelt kyrkkaffe

Tisdag 9 oktober

13:30

Havsblick, café

Torsdag 11 oktober

12:00

Andrum

19:00

Bordsmässa i församlingshemmet

Lördag 3 november 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. Kyrkokören och församlingens
präster medverkar.
12
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Ur almanackan

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Gudstjänst för stora och små
kvällsfika

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 14 oktober
Tacksägelsedagen
Lovsång

18:00

Gospellgudstjänst

Söndag 18 november
16:00
Sön. f. Domssöndagen		
Vaksamhet och väntan

Måndag 15 oktober

14:30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 20 november

13.30

Havsblick, andakt

Tisdag 16 oktober

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 22 november

12:00

Andrum

Middagsbön, sopplunch

19:00
		

Torsdag 18 oktober

12:00

19:00
		

Bordsmässa med enkel kvällsmat
i församlingshemmet

Lördag 20 oktober

Konsert

15:00

Söndag 21 oktober
16:00
20 ef trefaldighet		
Att leva tillsammans

Gudstjänst för små och stora,
kvällsfika

Tisdag 23 oktober

13:30

Havsblick, café

Torsdag 25 oktober

12:00

Andrum

19:00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 28 oktober
21 ef trefaldighet
Samhällsansvar

11:00

Ekumenisk gudstjänst i Strandkykan

Tisdag 30 oktober

13:30

Havsblick, café

19:00

Petrusakademin i församlingshemmet

12:00

Middagsbön, sopplunch

19:00

Bordsmässa i församlingshemmet

Fredag 2 november

11-17

Gravsmyckarkaffe i Byskolan

Lördag 3 november
Alla Helgons dag
Helgonen

11-17

Gravsmyckarkaffe i Byskolan

17:00

Minnesgudstjänst

Söndag 4 november
Söndag ef Alla Helgons dag
Vårt eviga hopp

18:00

Requiemmässa, kyrkokören, musiker

Tisdag 6 november

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 8 november

12:00

Andrum

Torsdag 1 november

19:00
		

Bordsmässa med enkel kvällsmat
i församlingshemmet

Söndag 11 november
23 ef Trefaldighet
Förlåtelse utan gräns

10:00

Högmässa, enkelt kyrkkaffe

Måndag 12 november

14:30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 13 november

13:30

Havsblick, café

Torsdag 15 november

12:00

Middagsbön, sopplunch

19:00

Bordsmässa i församlingshemmet
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Bordsmässa med enkel kvällsmat
i församlingshemmet

Söndag 25 november
10:00
Högmässa, kyrkokören
Domssöndagen
Kristi återkomst
18:00
Konsert
			
Tisdag 27 november

13:30

Havsblick, café

Torsdag 29 november

12:00

Middagsbön, sopplunch

19:00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 1 december
10:00
Festgudstjänst, körer, trumpet,
1 söndag i Advent 		kyrkkaffe
Ett nådens år				
18:00

Konsert

Måndag 3 december

14:30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 4 december

13:30

Havsblick, andakt

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:
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

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 (t o m sep)		
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 Årnäs
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
E-post:		
simon.arnas@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.

