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1914 och 2014 och det här med Gud och Bibeln…
Jag minns skotten i Sarajevo en dag i juni
1914. Inte för att jag är hundra år gammal
precis, även om en del tycker att församlingens
kyrkoherde ibland är lite gammalmodig.
Han tror på Gud i Jesus Kristus. Att Jesus
är både Gud och människa, att Jesus uppstår
från de döda och att livet går vidare på andra
sidan döden, bara för att nämna något som är
kontroversiellt i vår tid. Han envisas med att
läsa från Bibeln vid dop, vigsel och begravning
och självklart varje söndag även om en del
tycker att Bibeln är gammalmodig.
Jag har fått förslag från församlingsbor att
vi borde se till att skriva om Bibeln så att
den blir mer modern, rensa sådant som ingen
idag förstår. Varför kan man inte läsa något
modernt, någon vacker dikt och varför måste
man alltid i kyrkans sammanhang tala om
Gud?
Eller som någon sa till en av våra präster inför
en kyrklig handling:
- Du behöver väl inte tala så mycket om Gud
eller i vart fall låta bli att tala om Jesus. Mitt svar
skulle kunna vara samma som ärkebiskopen
under apartheidtiden i Sydafrika Desmund Tutu
svarade den dåvarande presidenten P W Botha:
”I´m sorry, my friend, but we take this book
seriously.”
”Jag är ledsen, min vän, men vi tar denna bok
på allvar”.
Bibelns berättelser om den Gud som så
älskar världen att han låter sin Son, Jesus, bli
människa för att dela våra livsvillkor och för
att visa oss vad äkta kärlek är kan också i vår
tid fungera som en hjälp att orientera i livet.
Den stora berättelsen, som vi ibland kallar
Bibelns berättelse, finns där bland annat för
att du och jag ska kunna spegla våra liv, den
lilla berättelsen, i den stora berättelsen. När vi
läser och lyssnar till Bibelns ord övar vi oss
i att följa kompassen på kartan där terrängen
är du eller jag. Allt förstår vi inte, så är det.
”Om allting är så enkelt att man förstår allting
är det inte spännande”, lär författaren Britt G.
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Hallqvist ha sagt, en vis dam som förresten
föddes år 1914.
I skotten ekar framtiden
Jag minns skotten i Sarajevo då kronprins Franz
Ferdinand av Österrike och hans hustru Sophie
von Chotek sköts på bron över floden Miljacka.
Jag minns händelsen för genom de skotten
ekade världens framtid. Då exploderade allt
som jäst under lång tid. Genom skotten startade
och fördjupades den moderna utvecklingen av
hat och oförsonlighet mellan människor, stater,
religioner och länder. För 1900-talets utveckling
har skotten betydelse främst för att de bäddar
för två världskrig och för dagens situation i
Mellanöstern och på Gaza. I sommar har jag allt
oftare tänkt på att det som hände då, för hundra år
sedan 1914, är mycket likt det som händer 2014.

blinkning åt sin företrädare Söderblom och som
hälsning till oss alla sa ärkebiskop Antje bland
annat i sin första predikan som ärkebiskop:
”Ekumeniken förblir viktig för världsfreden även
2014, och vid dess sida finns idag nödvändigheten
av dialog och samverkan mellan religioner. Om
människor av tro inte hittar gemensamma ord
och handlingar blir det inte fred”.
”Vad är då tro? I vår tid görs tro ofta till en ren
individuell fråga: Är jag troende? Och vi verkar
ha lärt oss att majoritetssvaret på den frågan ska
vara nej. Icke-troende som standard. Tro som
avvikelse. Men man kan också se det precis
tvärtom: Tro har vi alla. Alla har vi något som
vi ytterst litar på. Tro som allmänmänsklig
livsyttring, icke-tro som avvikelse. Då måste
vi ta ställning till vad som verkligen är värt vår
djupaste tillit.”

Någon må tycka att han som skriver detta är
gammalmodig som tror, som lever i relation till
Gud, som nyfiket vill tala om livet, som bärs av
övertygelsen att Guds kärlek strömmar genom
oss till varandra. Någon må tycka att han är
alldeles för modern som med en dåres envishet
hävdar alla människors lika värde och att Guds
kärlek gäller alla oberoende hudfärg, kön,
trostillhörighet eller sexuell läggning.
I Svenska kyrkan och i Lomma församling vill
vi samtala om vad detta betyder för våra liv
idag år 2014. Välkommen till samtalstillfällen
och studiegrupper. På följande sidor finner
du till exempel inbjudan till bibelstudier,
Petrusakademin, Café S, gudstjänster och
mycket mer.
Må Gud välsigna din höst!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Var och en av oss, hela mänskligheten kan lära av
historien, att inte upprepa tidigare generationers
misstag. Konf liker kan aldrig lösas genom
makt, varken vapenmakt, ockupation eller
förtryck. Ömsesidig respekt, att försöka förstå
den andre på den andres villkor är nyckeln i
all konfliktlösning. En ärlig nyfikenhet på den
andre är lika viktig i världskonflikter som i
arbetesrelationer eller i äktenskapet, ja i alla
relationer människor emellan.
Historisk ärkebiskop
Jag minns att för hundra år sedan vigdes i Uppsala
domkyrka den kanske mest internationellt kände
ärkebiskopen som varit verkskam i Sverige,
Nathan Söderblom. Han var en föregångare i
modern tid i att skapa goda relationer mellan
olika kyrkor och religioner. Hundra år senare,
den 15 juni 2014, skedde en historisk vigning i
Uppsala domkyrka då den första kvinnan vigdes
till Svenska kyrkans ärkebiskop. Applåderna och
glädjen ville aldrig ta slut. Det är hundra år efter
att Selma Lagerlöf väljs in som första kvinna i
Svenska akademien.
Ärkebiskop Antje Jackélen är i Sverige en föregångare på att vara aktiv med att skapa goda
relationer mellan tro, religion och naturvetenskap
och mellan kristna och övriga religioner. Med en
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PETRUSAKADEMIN
Hösten 2014 Församlingshemmet Skolgatan 4 19−21. Förfriskningar serveras
30 september Gud är ett Verb
Så heter en ny bok om Gud. Bokens titel syftar på guds namn Jahve, som är en verbform som betyder
”han är” eller ”jag är”. Gud beskrivs som någon som är verksam i historien, en handlingens gud, inte
bara ett andligt högsta väsen utan en aktör på en historisk spelplan.
Ola Wikander, TD, forskare i Gamla testamentets exegetik, Lunds universitet

Vad är det bästa med miniorerna?
Nicole: Att man träffar så många
nya vänner.
Linnea (O): Allting! Och god mat.
Det har varit skoj att sjunga i Sångfåglarna.
Tyra: Att pyssla och att få så
många nya kompisar.

7 oktober Vad är sanning? Sanning och teologi

Är det sant att Jesus föddes av en kvinna som aldrig haft sex? Är det ett historiskt faktum att hans
döda kropp blev levande igen? Är sanningen alltid sanning och är sanningen alltid sann i alla tider?
Martin Lembek, FD, forskare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Med på bild:
Nicole, Linnea och Tyra

11 november Josef. Om Jesu far i Bibeln och den kristna traditionen

Så heter en ny bok. Josef är en av de mest avbildade personerna i konsthistorien, och samtidigt en
doldis. Han står lite undanskymd i stallet i Betlehem, men väcker nyfikenhet eftersom han var Jesu
far. Vad betydde Josef för Jesus? Vem var Josef egentligen?
Per Stobaeus, FD, forskare, Lunds universitet
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

Nyfiken på…
Är du mitt i livet och intresserad av livets stora och små frågor?
I höst startar en samtalsgrupp just för dig! Vi kommer att samtala kring ämnen som
gudsbilder, relationer, liv och död, tro och tillit m.m.
Vi träffas 5 gånger under hösten, varannan onsdag 18.30–20.30 med start i oktober.
Ledare: Kristina Markström, Lisa Buratti
För mer information och anmälan kontakta Lisa Buratti tfn 0704–41 67 42

Vi läser Lukas
I höst startas en bibelstudiegrupp på dagtid där vi läser
Lukasevangeliet och Apostlagärningarna tillsammans.
Vi träffas varannan onsdag 10–11.30 med start
den 8 oktober i församlingshemmets cafédel.
Caféet är öppet mellan 9.30–12 och den som vill är välkommen
redan kl 9.30 för gemensam frukost innan bibelstudiet.
För mer information och anmälan kontakta
Lisa Buratti tfn 0704–41 67 42
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Gravsmyckningskaffe
I samband med ditt gravbesök är du välkommen
in i Byskolan för att värma dig en stund.
Fredag 31 oktober 11–17 och lördag 1
november 11–17 serveras 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. Lördag 1 november 17 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.

Stilla dag
13 september 9–cirka 16
Vi behöver alla bli stilla ibland, dra oss undan vardagen för att komma inför Guds ansikte.
Ibland får vi tillfälle att dra oss undan i stillhet på en längre retreat, ibland får vi en
andningspaus i en gudstjänst. Nu erbjuds Du en dag i stillhet vars ram är gudstjänst och
meditation, vilket kompletteras med andlig vägledning och bibelförklaring.
Dagen är en stilla dag utan att vara en tyst retreat. Vi äter under tystnad för att vårt sinne
denna dag ska vara vänt mot Gud. Vi försöker vara sparsamma med annat tal än det som
direkt anknyter till dagens tema. Under dagen finns tillfälle till bikt och samtal med präst.
Dagens startar med mässa i Lomma kapell.
Föranmälan är inte nödvändig, men anmäl dig gärna ändå
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se 040 – 41 63 10
Prästerna Lisa, Jonas och Jan-Olof svara gärna på frågor om den stilla dagen.
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Nytt i höst: Taizémässor och Open Space!

Projektgrupp – ledare

I höst kommer Lomma församling tillsammans
me d L om m a M i s sion sf ör s a m l i ng f i r a
Taizémässor. Under hösten äger dessa rum
i församlingshemmet, under våren 2015 i
Strandkyrkan. I samband med mässorna
kommer vi ta upp olika spännande teman där vi
använder oss av metodiken Open Space, i vilka
vi samarbetar med ytterligare två organisationer;
Nykraft - Personlig utveckling & Ledarskap samt
Kävlinge begravningsbyrå.

Jonas Gehlin är präst i Lomma församling sedan
år 2008. Jonas utmanar gärna invanda mönster och
han har under åren i Lomma haft hand om allt från
barngudstjänster till konfirmandundervisning.
Gudstjänst- och församlingsutveckling är två
prioriterade områden. Han har också dragit in
trummorna i kyrkan och med ”The Churchtones”
varit husband på Näringslivsdagen. Jonas menar
att om vi vågar lyssna lite extra, dröja kvar lite
längre, så kan det leda till något som går på
djupet. I Lomma församling är nyckelorden
öppenhet, tydlighet och närvaro. Läs mer på
www.svenskakyrkan.se/lomma.

Vad innebär Open Space?
Harrison Owen upptäckte Open Space-metoden
år 1983 när han i mötet med organisationer,
företag och arbetslag såg att den mest givande
återkopplingen var den som gjordes under
kaffepauserna. Det var då som deltagarna kände
störst engagemang.
Open Space har använts för mängder av komplexa
frågor som till exempel för att skapa fred och för
att genomföra samhällsplanering och har bland
annat använts av FN:s generalförsamling, i

Rotary och i olika samfund världen över. Idag
används Open Space-metoden för grupper från
5–2000 deltagare i minst 70 länder.
Open Space bygger på dialog och delaktighet
och drivs av deltagarnas engagemang och
ansvarstagande. Detta innebär att du ges möjlighet
att bidra med egna idéer och frågeställningar.
Varje tillfälle har ett tema och en övergripande
frågeställning. Om du vill får du gärna förbereda
dig genom att ta med dig dina egna frågor på
temat och ett engagemang för att utforska dem
tillsammans med andra deltagare.
Med andra ord; vi formulerar frågor och ger
varandra utrymme att samtala, reflektera och
skapa. Allt ryms inom Taizémässans form.
I mässan möter vi Kristus och vi möts som
medmänniskor på väg. Vi möts som längtande
och sökande människor som vill växa i tro,
hopp och kärlek. Varje tema inleds med en kort
inspirationsdel. Några av de teman och frågor
som vi framöver komma möta och arbeta med, är:

Tillit
Vad kan vi göra för att öka tilliten i samhället och därmed få en tryggare
tillvaro?
Livet och döden
Hur kan vi få döden att vara en naturlig del av livet?

Catharina Lindell är läraren som sadlade
om till beg rav ningsent reprenör i t redje
generationen. Catharina håller ofta föreläsningar
för olika organisationer där frågor om attityder
kring döden lyfts. Hon hjälper även till vid
konfirmandutbildningar. I föreläsningarna tar
hon upp ämnen till diskussion såsom varför
både ålderdom och död är så avlägset och
nästan skrämmande i vår kultur. Kävlinge
begravningsbyrå startades för mer än 100 år
sedan och i början av 1980-talet tog Catharinas
morfar över firman. Idag drivs den av Catharina
och hennes mor. Läs gärna mer om Catharina på
www.kavlingebegravningsbyra.se.
Pelle Martinsson har varit pastor sedan år 1989
och sedan år 2002 i Lomma Missionsförsamling.
Pelle menar att tillsammans skapas och anas
meningen med att vi lever våra liv. Han anser att
vi har en stor uppgift som kyrka att ta till vara våra
unga och inte minst i att låta de allt mer ta plats i

våra församlingar. Lomma Missionsförsamling
bildades i slutet av 1800-talet och bedriver sedan
1987 verksamhet i Strandkyrkan. Strandkyrkan
är en plats för förkunnelse, lovsång och tillbedjan.
Svenska Missionskyrkan ingår i Equmeniakyrkan
där man betonar den personliga avgörelsen för
Kristus, den enskildes ansvar i församling och
samhälle samt de demokratiska formerna för
beslutsfattande. Läs mer på www.strandkyrkan.se.
Stellan Nordahl är officeren och civilingenjören
som idag arbetar med de verkligt mjuka delarna
av ledarskapet. Han inspirerar och entusiasmerar
för att lyfta fram inre motivation och drivkrafter
som viktiga verktyg. Stellan menar att det
egna förhållningssättet förändrar inte bara
hur man uppfattar och upplever saker och
ting utan också hur sakförhållandena i sig
förändras. Stellan är knuten till konsultfirman
Kvadrat som ledarskapskonsult med uppdrag
såsom värdegrunds- och visionsarbete samt
teamutvecklingskurser.
Under varumärket Nykraft ger han inspirationsföreläsningar inom personlig utveckling
och ledarskap. Han är dessutom utbildare på
ledarskapsprogrammen Insiktsfullt Ledarskap
och Creativity Management samt driver
skolutvecklingsfrågor via Ledarlyftet.nu. Läs
gärna mer om Stellan på: www.nykraft.nu &
www.insiktsfulltledarskap.se samt på hans
Facebooksida www.fb.com/nykraft.
Gunnel Sjöbeck har under många år varit
engagerad i Lomma församling och i Lomma
såsom samhälle. Hon älskar att skapa och målar
tavlor, arbetar i glas samt läser gärna dikter.

Hopp
Hur kan vi öka känslan av hopp för oss själva, varandra och mänskligheten?
Tacksamhet
Hur kan vi använda oss av tacksamhet för att skapa mening i våra liv?
Taizémässor med Open Space sker i höst i församlingshemmet, Skolgatan
4, torsdag 11 september, 9 oktober, 13 november samt 11 december 19.00.
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FÖRÄLDRAKVÄLL

Barnrytmik

”LEKA FÖR LIVET” MED LARS H GUSTAFSSON
Måndagen 10 november 19.00 i församlingshemmet

Visste du att sång och musik främjar barnens utveckling både språkligt, motoriskt
och socialt och utvecklar dessutom deras rums- och kroppsuppfattning?
Med hjälp av sånger, ramsor, spel på rytminstrument samt enkla dans- och lekrörelser
stimulerar man sinnena och fantasin för barnen och de vänjer sig tidigt vid musik
och lär sig tycka om det. Lomma församling erbjuder därför rytmikgrupper för de som
är intresserade och dessa leds av kyrkomusiker Maria Jönsson.

Det är något fantastiskt med barns lek! Men varför leker vi – och hur?
Vad har lek med medkänsla, samspel och skapande att göra?
Vilka hot finns mot leken i stressens och datorspelandets tid?
Vad händer med leken när den möter livets allvar?
Och vart tar leken vägen när vi blir vuxna?
Det är några av de brännande frågor barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson söker svar på
i sin senaste bok, som just har titeln Leka för livet, och det är frågor han reflekterar över
i en samtals- och inspirationsföreläsning.
LARS H GUSTAFSSON är barnläkare och bosatt i Lund. Han är också författare till ett stort antal böcker om barn,
som Leva med barn, Upptäcka livet, Lotsa barn, Växa – inte lyda och Förskolebarnets mänskliga rättigheter.

Fritt inträde.
Anmälan till: kristina.markstrom@svenskakyrkan.se.

Välkommen till musiklek!

Rytmik 3–7 månader torsdag 9.30–10.00
Rytmik 8–11 månader torsdag 10.15–10.45
Rytmik 1 år – torsdag 11.00–11.30
Höstens grupper startar vecka 36.
Anmälan på www.svenskakyrkan.se/lomma öppnade vecka 30.
Vid frågor om barnrytmiken kontakta maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Himlaskoj – miniorer
för dig som går på mellanstadiet.

Sång och musik är något vi har glädje av hela livet.
Tillsammans kan vi oavsett ålder skapa och uppleva sång och musik.
I musiklek sjunger, spelar och rör vi oss tillsammans.
Barn mellan ca 3 – 5 år och som kan klara sig utan vuxen är välkommen
att tillsammans med Elisabeth sjunga och spela.

Vi erbjuder roliga aktiviteter utifrån barnens önskemål, alltifrån pyssel till lekar och utomhusaktiviter. När Miniorerna träffas har du även möjlighet att sjunga i barnkören Sångfåglarna.

Fredagar 10.30–10.50
i Kyrksalen i församlingshemmet samtidigt som Kyrkans Minsta träffas.
Ingen föranmälan behövs.
För mer information kontakta Elisabeth Erlansson

KYRKANS TRÄFFPUNKT PÅ HAVSBLICK

Kyrkans minsta

träffas i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Alla barn 0 – 5 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 9.30–11.30
Onsdagar 9.30–11.30
Torsdagar 9.30–11.30
Fredagar 9.30–11.30
Terminsavslutning i Lomma kyrka
med fest i Byskolan 12 december 10.00.
Information: Elisabeth Erlansson,
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se, tfn 0704–41 98 70.
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Vill du göra något roligt och samtidigt utvecklande med ditt barn kan du vara med
i någon av höstens rytmikgrupper.

För mer information se www.svenskakyrkan.se/lomma eller kontakta Elisabeth Erlansson,
barnledare, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se, tfn 0704–41 98 70.

Havsblick (Centrumgatan 4) varje tisdag från 13.30.
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!
Information: Ingrid Sivberg tfn 040–41 34 20

Öppen gudstjänstkör
För Dig som inte läser noter eller tidigare sjungit i kör, utan som i psalmer och mässmusik
vill vara med i en gudstjänstgemenskap där man bara får vara som man är.
Vår gudstjänst är fylld av musik, psalmer och böner som inbjuder till vila,
tröst, reflektion och inre växande.
Du är välkommen att komma när du vill några av följande söndagar
28 september, 19 oktober, 26 oktober, 9 november, 14 december.
Vi träffas 9–9.30 då vi sjunger igenom dagens psalmer och mässmusik.
Gudstjänsten börjar 10.00.
Välkommen!
Information: Bengt Wittje, bengt.wittje@svenskakyrkan.se, tfn 070 –41 66 06
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Kör för alla
En kör för dig som tycker om att sjunga, men kanske inte kan noter eller har sjungit
i kör tidigare. Repertoar är blandad med såväl kristna som andra sånger.
Du är med och påverkar sångvalet.
Vi sjunger varannan måndag, ojämna veckor, i Lomma församlingshem 19.00–20.30.
Alla mellan 20 år och 65 år är välkomna.
Har du frågor eller vill anmäla dig, är du välkommen att kontakta Maria Jönsson.
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se, tfn 0703–28 66 05

i Byskolan vid Lomma kyrka 18–21
28 augusti
25 september

23 oktober
4 december

Välkommen med eller utan handarbete. Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
Information: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15

Musik i Lomma kyrka

Barngudstjänster

20 september 18
Minnen från Wien, Lomma Kyrkokör

Vid några tillfällen under hösten firas barngudstjänst på kyrkans minsta.
De korta gudstjänsterna, som börjar 11.00, är fyllda med mycket sång,
musik och rörelse utifrån ett visst tema.

5 oktober 18
Minneskonsert med musik av Jens Andreasson , Bengt Wittje med musiker
26 oktober 18
Körkonsert , La Voix

9 november 18
Konsert med orgel och säckpipa, Bengt Wittje och Åke Gullander
23 november 18
Gospelgudstjänst
Lasse Axelsson, körledare, Bengt Wittje, piano, Jonas Gehlin, slagverk
Arr: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge
Information: Bengt Wittje, bengt.wittje@svenskakyrkan.se, tfn 0704 – 41 66 06

Lunch
serveras i församlingshemmets café följande torsdagar
4 september
11 september
18 september
25 september
3 oktober
9 oktober
16 oktober

15 september, 6 oktober, 17 november
Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se, tfn 0704–41 98 70.

2 november 18
Requiem av Jens Andreasson/Bengt Wittje, Lomma kyrkokör, solister och musiker

23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november
27 november

Lunchen inleds med middagsbön 11.30.
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Stickcafé

Andrum – lunchmusik på Lomma kyrkas orgel
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 erbjuds en stunds vila
i form av en halvtimme med musik 12–12.30 följande onsdagar.

10 september
24 september
8 oktober
22 oktober

5 november
19 november
3 december
17 december

Mässa runt ett bord
Följande onsdagar 19.00 samlas vi i församlingshemmet för att fira mässa under
enkla former och med samtalet som en röd tråd:
22 oktober
3 september
29 oktober
17 september
5 november
24 september
19 november
1 oktober
26 november
15 oktober

Gudstjänst med små och stora
Några gånger per år firar vi gudstjänster speciellt anpassade för barn och familjer.
Efter gudstjänsten i Lomma kyrka 16.00 äter vi kvällsmat i Byskolan.
I höst är det Gudstjänst med små och stora
21 september, 12 oktober
Söndagen den 7 december 11 firas gudstjänsten i församlingshemmet med julspel och lunch
11

Ur almanackan
Dag				

Tid

Ur almanackan

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 7 september
18.00
12 e trefaldighet		
Friheten i Kristus

Luther – död eller levande med
skådespelaren Per Ragnar i Lomma kyrka

Måndag 6 oktober

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 7 oktober

13.30

Havsblick, andakt

Tisdag 9 september

13.30

Havsblick, café

Onsdag 8 oktober

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Onsdag 10 september

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 9 oktober

11.30

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Torsdag 11 september

11.30

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Taizemässa i församlingshemmet

19.00

Taizémässa i församlingshemmet

se annons

Stilla dag, Lomma kyrka och kapell

Söndag 12 oktober
16.00
Tacksägelsedagen		
Lovsång

Gudstjänst med små och stora i Lomma
kyrka, kvällsmat i Byskolan

Söndag 14 september
18.00
Konfirmandgudstjänst i Lomma kyrka,
13 e trefaldighet		kör
Medmänniskan

Tisdag 14 oktober

13.30

Havsblick, café

Onsdag 15 oktober

18.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Måndag 15 september

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Torsdag 16 oktober

11.30

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Tisdag 16 september

13.30

Havsblick, andakt

Söndag 19 oktober
18 e trefaldighet
Att lyssna i tro

11.00

Ekumenisk gudstjänst i Strandkyrkan

Tisdag 21 oktober

11.30

Havsblick, andakt

Onsdag 22 oktober

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 23 oktober

18.00
11.30

Bordsmässa i församlingshemmet
Middagsbön, lunch i församlingshemmet

10.00

Högmässa i Lomma kyrka, öppen kör

18.00

Körkonsert i Lomma kyrka

Lördag 13 september

Onsdag 17 september
12.00
		
18.00
Torsdag 18 september
11.30

Äldres fest på Dansrotundan
(anmälan krävs!)
Bordsmässa i församlingshemmet
Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 20 september

Konsert i Lomma kyrka

18.00

Söndag 21 september
16.00
14 e trefaldighet		
Enheten i Kristus

Gudstjänst med små och stora i Lomma
kyrka, kvällsmat i Byskolan

Tisdag 23 september

13.30

Havsblick, café

Söndag 26 oktober
19 e trefaldighet
Trons kraft

Onsdag 24 september

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Tisdag 28 oktober

13.30

Havsblick, café

18.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Onsdag 29 oktober

18.00

Bordsmässa i församlinshemmet

Torsdag 25 september

11.30

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Torsdag 30 oktober

11.30

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 28 september
15 e trefaldighet
Ett är nödvändigt

10.00

Högmässa i Lomma kyrka, öppen kör

Fredag 31 oktober

11-17

Gravsmyckarkaffe i Byskolan
Gravsmyckerkaffe i Byskolan

13.30

Havsblick, café

Lördag 1 november
Alla helgons dag
Helgonen

11-17

Tisdag 30 september

17.00

Minnesgudstjänst

Onsdag 1 oktober

18.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Requim med mässa

11.30

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 2 november
Söndag e Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Tisdag 4 november

18.00

Torsdag 2 oktober

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 5 november

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

18.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Lördag 4 oktober		Doplördag
Söndag 5 oktober
Den helige Mikaels dag
Änglarna

12

10.00

Högmässa, kyrkokören i Lomma kyrka

18.00

Körkonsert
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 6 november

11.30

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 9 november
21 e trefaldighet
Samhällsansvar

10.00

Högmässa i Lomma kyrka, öppen kör

18.00

Konsert i Lomma kyrka

Tisdag 11 november

13.30

Havsblick, café

Torsdag 13 november

11.30

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Taizemässa i församlingshemmet

Lördag 15 november		Doplördag
Söndag 16 november
Söndag före domssöndagen
Vaksamhet och väntan

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

Måndag 17 november

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 18 november

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 19 november

18.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Torsdag 20 november

11.30

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 23 november
Domssöndagen
Kristi återkomst

18.00

Gospellgudstjänst i Lomma kyrka, kör

Tisdag 25 november

13.30

Havsblick, café

Onsdag 26 november

18.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 30 november		
1 i Advent		
Ett nådens år

Funderar du på att döpa ditt barn?
Som förälder har du säkert många tankar och
frågor kring dopet. Det kan till exempel handla
om hur dop går till eller vad det innebär att bli
döpt. I Lomma kyrka firas i regel dopgudstjänst
varje söndag 12.00, då i regel två barn blir döpta.
Några gånger varje år sker dop i församlingens
huvudgudstjänst 10:00. En gång i månaden
erbjuder vi flera lördagstider för dop i Lomma
kyrka. Har du frågor om dopet är du välkommen
att ringa någon av församlingens präster. Vill
du 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
är du välkommen att ringa någon av församlingens
präster. Vill du boka tid för vigsel är du välkommen
att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20.

10.00 Festmässa i Lomma kyrka, kör och
trumpet. Kyrkkaffe

Reservation för ändringar.
Aktuell information hittar du på www.svenskakyrkan.se/lomma eller i Lommabladet
eller på lördagar i Skånska Dagbladet eller i Sydsvenskan. Lomma kyrka återfinns i
predikoturerna under rubriken ”Lomma”.
Kyrktaxi
Om du vill vara med på någon gudstjänst eller någon aktivitet men har svårt att ta
dig till kyrkan eller församlingshemmet kan du beställa kyrktaxi.
Ring och beställ minst 45 minuter innan på telefon 040–41 41 41.
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Dop

Begravning
Att mista någon som står en nära är på många 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 telefon 41 61 20, som
även kan hjälpa dig till kontakt med församlingens
präster.

Enskilt samtal
Ibland behöver man få tala med någon om livet.
Välkommen att ta kontakt med någon av våra
präster eller diakoner. Vi har tystnadsplikt.
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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
Mobiltelefon:
0702-63 66 08
E-post:
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se
Präst:
Karin Riberth
Arbete:
040-41 45 10
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se
Präst:
Jonas Gehlin
Arbete:
040-41 67 14
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
Präst:
Lisa Buratti
Arbete:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@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:
Elisabet Erlansson
Arbete:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer:
Kerstin Johansson
Arbete:
040-41 68 30
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se
VIk. Förvaltningsassistent:
Barbro Karlsson
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd:
Carina Wenliden
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
carina.wenliden@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsföreståndare:
Ulrika Schlyter
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post:
ulrika.schlyter@svenskakyrkan.se
KyrkOVAKTMÄStare:
Simon Årnes
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
E-post:		
simon.arnes@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordf:
Lena Forsberg
Telefon:
040-41 17 13
Kyrkofullmäktiges ordf:
Kirsti Haaland
Telefon:
040-41 43 26

Församlingspedagog:
Kristina Markström
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
kristina.markström@svenskakyrkan.se

Foto framsidan: Jan-Olof Aggedal Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

