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Hösten är möjligheternas tid
Sommaren håller på att övergå i höst. Sommaren
som många av oss såg fram emot med förväntan
gick även detta år alldeles för fort. Soliga dagar
blandades med åska, dunder och brak. Nu i
sensommartid börjar vi redan känna doften
av höst.
Hösten är möjligheternas tid. Efter ledighet
och vila kan vi starta något nytt. Höstens tid
är det oskrivna bladets tid. Visst, många av oss
har kalendrar som redan har för mycket bokat,
somligt styr vi inte ens över själva. Det finns allt
för många måsten, allt för många som vill att vi
ska vara med på det ena och det andra, allt för
många som har åsikter om hur vi ska vara och
hur vi ska disponera vår tid.
En gyllene regel
Sådant som vi upplever formar oss. Det vi är med
om påverkar oss mer än vi ofta anar och förstår.
Varför vi reagerar och tänker på ett visst sätt i ett
visst ögonblick hör ofta samman med sådant som
vi varit med om tidigare under livet. Ibland hör
det samman med att vi är människor vars största
naturliga livskraft är att överleva, att värna dem
som man har kära, att hålla borta en verklig eller
upplevd fara. Vid ett tillfälle påminde Jesus
oss om den grundtanke som finns i den judiska
traditionen och som i kristen tradition ofta kallas
gyllene regeln:
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”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem.”
(Matteusevangeliet 7:12)
När vi hör de orden tänker många att det handlar
om att göra något praktiskt för andra, kanske
hjälpa någon eller lägga en slant i EU-migrantens
pappmugg. Det kan vara gott och riktigt att
handla så. Det praktiska, konkreta handlandet är
ofta det som syns och märks mest. Dessutom ska
ju vår kristna tro synas i goda gärningar, en ”tro
utan gärningar är död” (Jakobsbrevet 2:26). Att
vara ordets görare inte bara dess hörare är viktigt.
Allt syns inte
Det handlar också om det som inte syns, men
som i längden är sådant som kanske märks mest
eftersom det genomsyrar hur vi förhåller oss till
varandra. Hur vi tänker om varandra, hur vi talar
om varandra, hur vi tillsammans formulerar våra
tankar och vår tro och livsåskådning. Våra tankar
och våra ord betyder minst lika mycket som våra
handlingar för hur framtiden kommer att se ut i
våra liv, i familjen, i församingen, i samhället
och i världen.
Rädsla eller nyfikenhet
När vi möter något okänt i våra egna liv, i
församlingen, på gatan eller i världen, det kan
vara i verkliga livet eller på plattan eller i

massmedia, kan vi välja att reagera med rädsla
eller nyfikenhet. Den första reaktionen spinner
ofta vidare till tankar eller ord som visar sig i
kärlek eller snudd på hat.
Låt oss då påminna oss om att rädsla bygger en
issköld som isolerar oss från varandra, att hat
alltid ser bakåt och får sin näring i att älta något
negativt men att kärleken ser framåt. Den äkta
kärleken bryter alltid igenom rädsla och hat.
Den äkta kärleken är alltid realistisk och långt
ifrån naiv som alltid tro gott, ty allt är inte gott
och alla är inte goda. När jag som kristen vill
försöka tänka kärleksfullt och gott om allt och
alla är jag medveten om att den äkta kärleken
kräver en ärlig kärleksfull medpart för att
fungera. Finns inte det, är det någon eller något
som börjat bygga en issköld.
Gud är kärlek
”Mina kära låt oss älska varandra, ty kärleken
kommer från Gud, och den som älskar är född
av Gud och känner Gud. […] Gud är kärlek […]
om Gud har älskat oss så, måste också vi älska
varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men
om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss, och
hans kärlek har nått sin fullhet i oss.”
Läs gärna hela Första Johannesbrevet i Bibeln.

Om du inte har tillgång till Bibeln kan du läsa
den på nätet: www.bibeln.se.
Hösten är möjligheternas tid
Så tänker jag varje höst sedan den dagen när jag
precis hade börjat skolan och stod på Linnégatan
den 3 september 1967 klockan fem på morgonen
och såg hur bussar och taxibilar sakta körde
över från vänster till höger sida. Ett historiskt
ögonblick, från vänstertrafik till högertrafik,
något helt nytt, nya möjligheter, framtiden som
är på väg.
Sedan dess har jag varje terminsstart tänkt,
framtiden tillhör oss, du och jag ska forma den,
ingen annan kan göra det.
Rädsla bygger en issköld.
Hat ser bakåt.
Kärleken se framåt.
Hösten är möjligheternas tid!
Välkommen
att vara med i höstens många möjligheter
tillsammans med andra i Lomma församling.
Välkommen att växa som människa i tron på
Jesus, med tankar ord och i handling.
Gud välsignar dig – i möjligheternas tid!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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PETRUSAKADEMIN

Hösten 2015 Församlingshemmet Skolgatan 4 19−21 Förfriskningar serveras
27 oktober
Pilgrimens väg – medeltida pilgrimsmusik
Erik Ask-Upmark, riksspeleman
Anna Rynefors, riksspeleman
För den som var djärv nog att ge sig ut på pilgrimsfärd under medeltiden tjänade musiken
en viktig roll; både som en välkommen distraktion såväl som något moraliskt och psykiskt
förstärkande. Under denna föreläsning och konsert får vi uppleva bägge fallen, när vi följer
en pilgrim från de nordiska länderna på väg till en av kristendomens främsta vallfärdsorter:
Den helige Jakobs grav i Santiago de Compostela.

1 december
Den gastronomiska revolutionen – måltiden som upplevelse och hantverk
Håkan Jönsson, kock och docent i etnologi vid 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.

Petrusakademin leds av teol. dr. Jan-Olof Aggedal

Gravsmyckningskaffe
I samband med ditt gravbesök är du
välkommen in i Byskolan för att värma dig en
stund. Fredag 30 oktober 11–17 och lördag 31
oktober 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.

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.
9 september 7 oktober 4 november 2 december
23 september 21 oktober 18 november

Bluesmässa
15 november 18 i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Nils Mällroth, gitarr och sång
Bengt Wittje, klaviatur
Jonas Gehlin, trummor

Psalmgudstjänst
Livets vatten i en dopfunt
8 november 18
Välkommen att sjunga psalmer tillsammans med kören Andante
under Maria Jönssons ledning. Gudstjänsten leds av Lisa Buratti

Musik i Lomma kyrka
5 september 15
Stephan Rak, gitarr
3 oktober 15
Tommy Hallgrens trio
18 oktober 18
Ulla Olsson, orgel
25 oktober 18
Körkonsert med Bara kontrakts körer
Bengt Wittje & Kristina Hellgren

Öppen gudstjänstkör

Lördag 31 oktober 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.

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.

Kyrkokören och församlingens
präster medverkar.

Du är välkommen att komma när du vill några av följande söndagar 6 september, 20 september,
4 oktober. Vi träffas 10–10.30 då vi sjunger igenom dagens psalmer och mässmusik.
Gudstjänsten börjar 11.00.
Välkommen!
Information: Bengt Wittje, bengt.wittje@svenskakyrkan.se, tfn 0704 – 41 66 06

4

5

Vi läser Lukas – Bibelstudium med frukost
varannan onsdag 10 (9.30) - 11.30
Varannan onsdagsmorgon träffas en liten grupp som äter frukost och läser Lukasevangeliet
tillsammans. Vi är alla olika, men förenas i vår nyfikenhet på Lukas
berättelse om Jesus, både historiskt och litterärt, men framför allt hur
berättelserna speglas och får betydelse i våra liv. Det har blivit lite av
en aha-upplevelse varje gång. Gruppen är öppen, det går alltså bra att
komma en gång eller kontinuerligt.
Nya deltagare är hjärtligt välkomna in i gemenskapen!
Första träffen för hösten är den 9 september 10–11.30
(för den som vill äta frukost 9.30).
Välkomna!
Lisa Buratti, präst

Kvällar med frälsarkransen
Du är gränslös
du är nära,
du är ljus
och jag är din.
Tillsammans ägnar vi några onsdagskvällar i novembermörkret åt att reflektera kring livet med
hjälp av frälsarkransen. Kom och var med, en eller alla gångerna (ingen anmälan).
Lätt kvällsmat/kvällsfika för den som vill.
Välkommen onsdagarna den 4, 11 och 18 november 18–19.30 (församlingshemmet).
På domsöndagen den 22 november firar vi söndagsmässa i frälsarkransens tecken,
i församlingshemmet, med efterföljande brunch.
Kontakt: Lisa Buratti och Kristina Markström

Föräldrakvällar

Församlingshemmet, Skolgatan 4. Fritt inträde
1 oktober 19
Hur kan vi uppmuntra barnens språkutveckling?
Sofia Davidsson
Logopeden Sofia Davisson guidar oss genom barnets språkutveckling
och ger konkreta tips och råd hur man som förälder kan stimulera
interaktion och språk hos barn. Vi fikar och delar erfarenheter
Anmäl dig senast måndagen den 28 september.
9 november 19
Mamma, pappa, stress: om stressen i vår vardag
Frida Eek
Stress är något de flesta kan relatera till på något sätt. Under kvällen tittar vi närmre på
begreppet. Vad är stress? Varför blir vi stressade? Är stress farligt? I så fall, hur, varför och
när blir det farligt? Och kanske framförallt: vad kan vi göra för att försöka minska vår stress,
och de negativa konsekvenserna? Du får också tillfälle att diskutera erfarenheter och
upplevelser tillsammans med andra föräldrar.
Frida Eek är sjukgymnast, forskare och docent i epidemiologi vid Lunds universitet. Frida
har under 15 år forskat inom bland annat stress och folkhälsa. I ett aktuellt projekt undersöker hon yrkesarbetande småbarnsföräldrars situation, ur bland annat arbetsplats- och jämställdhetsperspektiv.

Anmäl dig senast torsdagen den 5 november.
Anmälan och information: kristina.markstrom@svenskakyrkan.se, 0761–41 25 00

Aktuellt på kyrkogårdarna
Det finns nu ett antal kontaktskyltar utsatta på gravplatser på Lommas
fyra kyrkogårdar. En enkel skylt betyder att något är ovårdat; antingen
hela gravplatsen eller gravstenen/ar. En del av skyltarna har två svarta band
av tape på sin pinne. Det betyder att ett långt skötselavtal (15-76 år långt) är
på väg att gå ut. Lättast är att ta kontakt med assistent Barbro Karlsson på
040-41 61 20, kl. 10–12.00 måndag, onsdag, torsdag eller fredag.

Kyrktaxi

Lomma församling erbjuder kyrktaxi för dig som har svårt att på annat sätt komma
till det som händer i Lomma kyrka eller församlingshemmet på Skolgatan 4.
När får jag åka kyrktaxi?
När du vill vara med på någon gudstjänst eller någon aktivitet som anordnas av
Svenska kyrkan i Lomma (Lomma församling).
Vem får åka?
Du som har svårt att på annat sätt ta dig till kyrkan eller församlingshemmet.
När får jag inte åka kyrktaxi?
Du får bara åka kyrktaxi till sådant som anordnas av Svenska kyrkan i Lomma
(Lomma församling). Det går inte åka kyrktaxi till privata angelägenheter som dop,
vigsel eller begravning eller för att besöka kyrkogården.

Svenska kyrkan är inte uppkopplad till folkbokföringen
med automatisk adressuppdatering. Utan ett fullständigt personnummer eller ett väldigt
ovanligt namn kan vi inte hitta gravrättsinnehavare som flyttat. Vi får inte heller reda på
om någon avlidit och gravsatts i en annan församling. Därför blir vi oerhört glada när
anhöriga till äldre gravar kontaktar oss så att vi kan få aktuella uppgifter.
Om man inte är antecknad innehavare har man inga rättigheter för gravplatsen, därför är det
viktigt att uppgifterna stämmer.
I början av hösten blir utbyggnaden av kapellet och den nya trappan där klar.
Under september månad kommer hela ”gårdsplanen” läggas om, vilket innebär att
Lomma kapell kommer att vara stängt under några veckor.

Ring och beställ minst 45 minuter innan på tfn 040–41 41 41.

Tyvärr har vi tvingats ta ner ytterligare tre stora pilar vid ån. Ersättningsträd kommer att
planteras i höst. Samtidigt kommer vi att placera ut ytterligare hängbjörkar på Gamla och
Kapellkyrkogården. Även Kapellkyrkogårdens allé av tujor har gjort sitt. Förhoppningsvis
kan arbetet med att byta ut denna bli gjort redan i höst – annars blir det till våren.

Välkommen att åka kyrktaxi – välkommen till Lomma kyrka!

Ulrika Schlyter, kyrkogårdsföreståndare 0704-41 66 10

Hur gör jag?
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Fotograf: Ulrika Schlyter
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”Se människan”
September är diakonins speciella månad och den
15 september får jag, Cecilia, glädjen att börja
arbeta med diakoni i Lomma församling. Jag vill
därför passa på att dela några tankar med dig
kring diakoni, diakonal verksamhet och vad det
innebär att vara diakon.

upp och utveckla kontakter mellan kyrkan och
samhällets olika institutioner men också att
bygga broar människor emellan och mellan
Gud och människa. Det diakonala arbetet är en
ständigt pågående process som förändras när
omgivningens behov förändras.

Ordet diakoni betyder tjänst eller att tjäna. Redan
i dopet kallas vi att tjäna våra medmänniskor, att
se varandra, att trösta varandra, att uppmuntra
och hjälpa varandra. Diakoni brukar beskrivas
som att se och bedöma vad som behöver göras
och att sedan handla utifrån de behov som finns.
Förebilden är Jesus själv och hans sätt att se, möta
och bemöta människor i utsatta livssituationer.

I församlingen har diakonen ett särskilt uppdrag
att vara katalysator (den som sätter igång
processer), att leda och utveckla den diakonala
verksamheten, att analysera omvärlden, se och
påtala de behov som finns, men också vara den
svages och utsattes röst.

I Bibeln har Jesus gett oss två bilder som beskriver
vad diakoni handlar om. Dels berättelse om
den barmhärtige samariern (i sammanhanget
en människa från ett annat land) som hjälper
en rånad och misshandlad medmänniska. I den
texten kan vi identifiera oss både med hjälparen,
samariern, och offret, den misshandlade,
(Lukasevangeliet 10:25–37).
Dels när Jesus säger att ”jag var hungrig och ni
gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att
dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig,
jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk
och ni såg till mig […] vad ni har gjort för någon
av dessa minsta som är mina bröder (och systrar),
det har ni gjort för mig” (Matteusevangeliet
25:35–40).
Diakoni är en av de fyra grundläggande uppgifter
som församlingar i Svenska kyrkan har, de andra
tre är att fira gudstjänst, bedriva undervisning
och utöva mission.
Själva den diakonala verksamheten vilar för
mig på ”tre ben”:
♦ Individuellt stöd i form av själavård,
stödsamtal, rådgivning, hembesök, besök på
sjukhus och andra institutioner samt praktisk
hjälp.
♦ ”Gemenskapande” verksamheter i form av
olika mötesplatser och växtplatser.
♦ Nätverksbyggande som handlar om att bygga
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En diakon kan beskrivas som en medvandrare,
någon som följer en medmänniska ett stycke på
hennes livsväg och delar livsberättelser och tro.
Några ord som är viktiga för mig är att upprätta,
uppmuntra, frigöra och bemyndiga.
Att vara diakon innebär också att röra sig från ett
altare, ut i samhället och tillbaka till ett altare.
Det är en förmån och en stor gåva att i bön och
gudstjänst få bära fram människor och händelser
inför Gud.
Bilden här bredvid föreställer det emblem som vi
diakoner får vid vår vigning:
Ringen är en symbol för Gud, Skaparen, som
omsluter allt.
Korset symboliserar Jesus, vår räddare.
Duvan är en bild av den Helige Ande som ger
liv, men också Noas duva som bär bud om hopp,
symboliserat av olivkvisten. Grönt, hoppets,
växandets och livets färg är också diakonins färg.
Det är därför som vi diakoner bär gröna skjorter.
Jag ser fram emot att få möta just dig i det
sammanhang där du befinner dig! Hör gärna av
dig med dina tankar och frågor!
Inför hösten önskar jag dig allt gott och Guds
välsignelse!

Tack Ingrid och välkommen Cecilia!
År 2000 anställdes Ingrid Sivberg som diakon i Lomma församling. Under åren sedan dess
har Ingrid fått betyda mycket för många i vår församling. Samtal och möten kan räknas i
tusental. Tack Ingrid för alla möten, samtal, vänskap och omtanke. Att vara diakon är att
lyssna mer än att tala, att lyssna och vägleda och på olika sätt stå på de svagas sida. Så har
Ingrid fungerat i sin tjänst. Nu fortsätter Ingrid sitt ämbete i en helt annan miljö i en av
stiftets mest levande församlingar S:t Andreas i Malmö.
Som diakon i Lomma församling har Cecilia Lagerquist anställts. Cecilia kommer närmast
från Dalby församling. Söndagen den 27 september hälsas Cecilia välkommen i högmässan
i Lomma kyrka.
Tack Ingrid och välkommen Cecilia!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Cecilia Lagerquist, diakon
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Lunch
serveras i församlingshemmets café följande torsdagar
24 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
5 november
12 november
19 november
26 november
3 december
10 december Jullunch OBS anmälan senast 3 december
Lunchen inleds med middagsbön 12.

Kyrkans träffpunkt på havsblick
Havsblick (Centrumgatan 4) varje tisdag från 13.
Första och tredje tisdagen i månaden är det andakt och kaffe:
1 september
8 september
15 september
22 september
29 september
6 oktober
13 oktober

20 oktober
27 oktober
3 november
10 november
17 november
24 novmber

Övriga tisdagar är det café – en enkel kopp kaffe till självkostnadspris.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!

Stickcafé

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
Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se, 0704 – 41 98 70.

Himlaskoj – Miniorer
Träffas tisdagar 14.00–15.45
Välkommen du som går i förskoleklass till och med
årskurs 2 att ha roligt tillsammans med pyssel, lekar,
bakning och mycket mer.

Himlaskoj – Juniorer
träffas torsdagar kl. 14-16.15 i församlingshemmet.
Välkommen du som går i årskurs 3-6 att ha roligt
tillsammans med pyssel, lekar, bakning, uteaktiviteter
och övernattning samt mycket mer.
Information och anmälan till elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se

Höstlovskul

i Byskolan vid Lomma kyrka 18–21
Stickcafé

måndag 26 oktober 9.30–11.30 för barn upp till 12 år i församlingshemmet.
Vi pysslar, fikar och har sångstund.
Ingen anmälan behövs.

24 september
15 oktober
5 november
3 december

Orgelskoj

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

måndag 2 november 10 i Lomma kyrka.
Barnen får provspela på orgeln och vi sjunger tillsammans.
Efteråt fikar vi i Byskolan.

Information: Lena Palmér 073 – 99 27 381
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Barngudstjänster

SKÄNK EN JULKLAPP!

Vid några tillfällen under hösten firas barngudstjänst på Kyrkans minsta. De korta
gudstjänsterna, som börjar klockan 11, är fyllda med mycket sång, musik och rörelse
utifrån ett visst tema.

Julklappsinsamling till behövande barn i Litauen i samarbete med Litauenhjälpen.

14 september
5 oktober
23 november

Julklapparna kan till exempel innehålla leksaker, klädesplagg eller skrivmaterial.
Kläderna och leksakerna behöver inte vara nya men hela och rena.
Märk paketen med ålder/storlek och om det passar en pojke/flicka. Julklapparna
lämnas i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se,
tfn 0704–41 98 70.

Insamlingen pågår från 9 november och fram till och med Luciadagen.

Söndagsklubben
Under några gudstjänster i höst kommer vi att erbjuda barnen en egen samling,
Söndagsklubben. Hit är alla barn välkomna, med eller utan en vuxen.
I söndagsklubben pratar vi om Bibelns berättelser, sjunger och pysslar tillsammans.
Vi träffas klockan 11 den 13 september, 18 oktober och 22 november
i församlingshemmet och 29 november i kyrkan.

Välkommen till musiklek!
Sång och musik är något vi har glädje av hela livet.
Vi sjunger, spelar och rör oss till musik.
Barn mellan ca 3–5 år och som kan klara sig utan vuxen är välkomna.
Fredagar 10.30–10.50
i församlingshemmet samtidigt som Kyrkans Minsta träffas.
Ingen föranmälan behövs, men begränsat antal platser
För mer information kontakta Elisabeth Erlansson

Paketinslagning under julstugan den 6 december 14–17

Taizégudstjänst och Open Space
i församlingshemmet, Skolgatan 4
18.30–20.30
10 september
22 oktober
12 november
i Strandkyrkan 3 december
18.30–20.30
Välkommen!
Information: jonas.gehlin@svenskakyrkan.se

Gudstjänst för små och stora i Lomma kyrka
Söndag 20 september 16
Söndag 10 oktober 16
Efter gudstjänsten serveras kvällsmat i Byskolan.
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Ur almanackan

Inspirationskväll för internationellt arbete
Torsdagen den 17 september 19
Är du internationell?
Kyrkan är!
Lyssna till vad kyrkan gör för de mest utsatta på vår jord.
Med er hjälp blir det ännu bättre!
Mats Magnusson, präst i Värby församling och kontraktsombud för Svenska kyrkans
internationella arbete inspirerar och berättar om kyrkans internationella arbete
och stora insamlingsprojekt.
Välkommen till församlingshemmet, Skolgatan 4.
Information: kristina.markstrom@svenskakyrkan.se, tel 0761–41 25 00

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 1 september

13.30

Havsblick, andakt.

Lördag 5 september

15.00

Konsert i Lomma kyrka.

Söndag 6 september
11.00
Högmässa, öppen kör.
14 e trefaldighet			
Enheten i Kristus
Tisdag 8 september

13.30

Havsblick, café.

Onsdag 9 september

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel.

Torsdag 10 september
18.30
Taizégudstjänst med Open Space i
		
församlingshemmet.
Söndag 13 september
11.00
15 e trefaldighet		
Ett är nödvändigt

Söndagsmässa med brunch i
församlingshemmet, söndagsklubben.

Måndag 14 september

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 15 september

13.30

Havsblick, andakt.

Söndag 20 september
16.00
Gudstjänst med konfirmandupptakt
16 e trefaldighet		
La Voix, öppen kör.
Döden och livet
Tisdag 22 september

13.30

Havsblick, café.

Onsdag 23 september

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel.

Torsdag 24 september

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet.

Lördag 26 september		Doplördag
Söndag 27 september
11.00
Högmässa, välkomnande av diakon
17 e trefaldighet		
kyrkkaffe i Byskolan.
Rik inför Gud

Genom vårt unika nätverk når SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE
människor i drygt 150 länder. Där arbetar vi med utvecklingsprojekt för bland annat
mänskliga rättigheter, rent vatten, matförsörjning, mikrolån, utbildning, fred och försoning,
hälsovård och akuta insatser i katastrofer. Vi påverkar beslutsfattare på olika nivåer att de
fattar de beslut som är nödvändiga för att en bättre och mer rättvis värld ska bli verklig.
SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE är helt beroende av enskilda
personers engageman. Det kan handla om att hålla sig informerad om världsläget, att
försvara rätt och rättvisa, att i ord och handling bidra försöka bidra till en bättre värld.
Det kan också handla om att ge en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete.
Våra kostnader för insamling och administration är mycket låga och hela 85 procent av
intäkterna går direkt till verksamhet som förändrar människors livsvillkor.
Vill du veta mer besök http://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete.
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Tisdag 29 september

13.30

Havsblick, café.

Torsdag 1 oktober

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet.

Lördag 3 oktober

15.00

Konsert i Lomma kyrka.

Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag
Änglarna

11.00

Högmässa, kyrkokören, öppen kör.

Måndag 5 oktober

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet.

Tisdag 6 oktober

13.30

Havsblick, andakt.

Onsdag 7 oktober

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel.

Torsdag 8 oktober

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet.

Söndag 11 oktober
16.00
Tacksägelsegudstjänst, Andante och
Tacksägelsedagen		
Sångfåglarna, kvällsmat i Byskolan.
Lovsång
Tisdag 13 oktober

13.30

Havsblick, café.

Torsdag 15 oktober

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet.

Lördag 17 oktober		Doplördag
Söndag 18 oktober
11.00
20 e trefaldighet		
Att leva tillsammans
Tisdag 20 oktober
13.30

Söndagsmässa med brunch i
församlingshemmet, söndagsklubben.
Havsblick, andakt.

17

Ur almanackan
Dag				

Tid

Onsdag 21 oktober

12.00

Plats för gudstjänst/arrangemang
Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel.

Torsdag 22 oktober

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet.

18.30
Taizégudstjänst med Open Space i
		
församlingshemmet.

Reservation för ändringar i arrangemangen i almanackan.
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 tfm 040–41 41 41.

Lördag 24 oktober

18.00

Konsert i Lomma kyrka.

Söndag 25 oktober
21 e trefaldighet
Samhällsansvar

11.00

Högmässa

Dop

Tisdag 27 oktober

13.30

Havsblick, café.

Torsdag 29 oktober

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet.

Lördag 31 oktober
Alla helgons dag
Helgonen

17.00

Minnesgudstjänst, kyrkokören

Söndag 1 november
Alla själars dag
Vårt evighetshopp

18.00

Requiemmässa, kyrkokören.

Måndag 2 november

10.00

Orgelskoj i Lomma kyrka.

Tisdag 3 november

13.30

Havsblick, andakt.

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 13.00, då i regel två barn blir döpta. 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 040 – 41 61 20.

Onsdag 4 november

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel.

Torsdag 5 november

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet.

Söndag 8 november
23 e trefaldighet
Förlåtelse utan gräns

18.00

Psalmgudstjänst

Tisdag 10 november

13.30

Havsblick, café.

Torsdag 12 november

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet.

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 040 – 41 61 20.

18.30
Taizégudstjänst med Open Space i
		
församlingshemmet.
Söndag 15 november
S f domssöndagen
Vaksamhet och väntan

18.00

Bluesmässa i församlingshemmet.

Tisdag 17 november

13.30

Havsblick, andakt.

Onsdag 18 november

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel.

Torsdag 19 november

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet.

Lördag 21 november		Doplördag
Söndag 22 november
11.00
Söndagsmässa med brunch i
Domssöndagen		
församlingshemmet, söndagsklubben.
Kristi återkomst
Måndag 23 november

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet.

Tisdag 24 november

13.30

Havsblick, café.

Torsdag 26 november

12.00

Middagsbön, lunch i församlinshemmet.

Lördag 28 november

15.00

Adventsmusik i Lomma kyrka.

Söndag 29 november
11.00
Festmässa, kyrkokören, La Voix, trumpet
1 i advent		
söndagsklubben, kyrkkaffe i Byskolan.
Ett nådens år

18

Enskilt samtal
Begravning

Ibland behöver man få tala med någon om livet.
Välkommen att ta kontakt med någon av våra präster
eller diakoner. Vi har tystnadsplikt.

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 040 – 41 61 20, som även
kan hjälpa dig till kontakt med församlingens präster.
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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

BARNLEDARE:
Elisabeth Erlansson
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se

PRÄST:
Karin Riberth
Arbete:
040-41 45 10
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se

KAMRER:
Kristina Berglund
Arbete:
040-41 68 30
E-post:
kristina.berglund@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:
Cecilia Lagerquist
Arbete:
040–41 34 20
Mobiltelefon:
0704–41 66 08
E-post:
cecilia.lagerquist@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

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 ORDFÖRANDE:
Lena Forsberg
Telefon:
040-41 17 13
KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE:
Kirsti Haaland
Telefon:
040-41 43 26

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

Foto framsidan: Jan-Olof Aggedal & Elisabet Ädelroth (till höger).

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

