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Låt livets krafter blomma
Jag mötte henne på gatan en helt vanlig dag.
Hon kom gående mot mig. Strax innan vi
skulle passera varandra såg jag skräcken
i hennes ögon. Hon såg nogsamt till att vi
passerade varandra på behörigt avstånd.
Det blå munskyddet lyste som en
iskall påminnelse om rädslan. Jag vet
inte vem hon är, men hon blev för mig
bilden av massmedias uppblåsta hysteri i
krigsrubriker om den nya inÀuensan.
En pandemirisk ska tas på största allvar.
Vi har ansvar för oss själva och varandra,
ansvar för att hålla oss friska så länge det
beror på oss. Det farligaste för oss som
individer och för samhället är om vi låter
rädslan ta överhand. Rädslan paralyserar
oss. Rädslan gör att vi inte kan tänka klart.
Rädslan gör att vi inte mår bra.
Försiktighet och uppmuntran kan hålla
rädslan stången. Försiktighet att inte
exponera oss i onödan för det onda, för det
negativa, för virus, hat eller avundsjuka.
Försiktighet när vi möter destruktivitet,
ondska och sjukdom. Låt oss då som
Hebreérbrevets författare uppmanar oss
”uppmuntra varandra varje dag så länge
vi kan säga idag” (Hebr 3:13).
- Våren visar vägen Under våren har vi präster och diakoner
i Lomma mött mycket rädsla. Det tycks
som om människor har ett behov av att få
samtala om sin rädsla för den krympande
ekonomin, för att bli arbetslös, för att inte
duga, för att relationen inte kommer att
hålla, för förändringar i livet. Naturligt,
men när rädslan tillåts att breda ut sig
kvävs livets blomster av ogräsets tyngd.
Då behöver vi uppmuntra varandra att se
möjligheterna.
En realistisk uppmuntran slätar inte över
rädslan med en klapp på axeln. En realistisk
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uppmuntran vågar se det man är rädd för,
identi¿erar ogräset och låta livets krafter
blomma. En realistisk uppmuntran hämtar
näring i livets berättelse om hur ”Jesus gick
fram ur natt och död till liv förutan like”
(Svps 198) och hur det efter vinter kommer
vår och sommar också detta år. En realistisk
uppmuntran vet att livet alltid är starkast,
att ljuset alltid är starkare än mörkret, att
naturens livskraft är vårt största tecken på
Guds kärlek och omsorg till dig och mig.
- Hjärtat i rött 365 gånger ¿nns uttrycket ”var inte rädd”
i Bibeln. En gång för varje dag hela året
uppmuntrar oss Gud att inte vara rädda.
Även om vi skulle känna oss rädda ibland
så vet jag, att innerst inne behöver jag inte
vara rädd för hela naturen vittnar om Guds
närhet, om Guds omsorg om skapelsen och
om mig lilla människa.
I vår familjs trädgård växer en liten späd
växt som mer än någon annan blir tecknet
på Guds kärlek och omsorg. Den blodröda
hjärtformade blomman viskar stilla i
försommarvinden:
Det ¿nns alltför många som vill tala om
att du bör vara si och så.
Gud Fader själv han accepterar dig ändå
och det kan du lita på.
Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du.
(Svps 791)
Med önskan om en skön och
välsignad sommar!
Jan-Olof Aggedal
kyrkoherde
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KONFIRMAND I LOMMA LÄSÅRET 2009–2010
Kon¿ rmationsläsningen
ger dig en inblick i vad
kristen tro innebär.
Som kon¿ rmand får du
vara med om en intensiv
tid med många diskussioner och funderingar
varvat med upplevelser,
sång & musik och garanterat många glada
skratt!
Att åka på kon¿ rmandläger brukar vara en av
lästidens höjdpunkter.
Den dag som avslutar
din
konfirmationstid
¿ ras med en festlig och
högtidlig kon¿ rmationsgudstjänst i Lomma
kyrka.
Kon¿ rmationsläsningen
är kostnadsfri. Även
kon¿ rmandlägret bjuder
församlingen på.

Varje år kon¿ rmeras cirka 46 000 ungdomar i Svenska kyrkan. För många blir
kon¿ rmationstiden ett minne för livet.
Det kan den bli för Dig också!

Alla ungdomar, som
börjar klass åtta till
hösten och som bor i
Lomma församling, får
en särskild inbjudan till
konfirmationsundervisningen per brev. Brevet innehåller även
anmälningsblanketter för önskad grupp.
Om du inte fått någon inbjudan, hör av
dig, så skickar vi en till dig!

Vi hälsar dig, som börjar i klass åtta till
hösten, speciellt välkommen som kon¿ rmand i Svenska kyrkan i Lomma!

Vi som arbetar med kon¿ rmander i
Svenska kyrkan i Lomma ser fram emot
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en spännande och kul tid tillsammans med alla er! Kon¿ rmationspräster kommer att vara
Jonas Gehlin och Karin Riberth
Persson.
För ytterligare information
och frågor välkommen att
kontakta:
Karin Riberth Persson
Präst i Svenska kyrkan
i Lomma
Telefon arbete: 040-41 45 10
Telefon mobil: 0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth-persson@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lomma

Vi erbjuder följande dagar och tider:
Tisdagsgruppen
Tisdagsgruppen träffas kl. 17:30–19:30
varannan vecka hela läsåret 2009–2010
med start månadsskiftet september/oktober och avslutas med konfirmation
under våren 2010.
Onsdagsgruppen
Onsdagsgruppen träffas kl. 17:30–19:30
varannan vecka hela läsåret 2009–2010
med start i månadsskiftet september/oktober och avslutas med kon¿ rmation under våren 2010.

september/oktober och avslutas med
kon¿ rmation under våren 2010.
Sommargruppen
Sommargruppen träffas under tre veckor varje vardag på sommarlovet måndag–fredag kl. 10:00–12:00 med start
efter vårterminens slut. Kon¿ rmationen
sker i början av juli 2010.
Platsgaranti och turordning
Alla anmälda som bor i Lomma församling är garanterade plats i konfirmandundervisningen. Vid gruppindelningarna
tillämpar vi turordning efter inkommen
anmälan.
Anmälan skickas eller lämnas till församlingsexpeditionen senast den 21
juni.
Under juli månad får du en bekräftelse
på att vi tagit emot din anmälan.
Varmt välkommen som kon¿ rmand i
Svenska kyrkan i Lomma!

Lördagsgruppen
Lördagsgruppen träffas en lördag i
månaden kl. 09:30–12:30 hela läsåret
2009–2010 med start i månadsskiftet
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Hög tid för
klimaträttvisa!
I december 2008 hölls det
internationella
klimatmötet i Uppsala. Nu satsar
Europas kristna biståndsorganisationer och kyrkor
inför FN:s klimatmöte i
Köpenhamn.
Varför är Köpenhamn
2009 så viktigt?
Det nya internationella klimatavtal som ska förhandlas fram vid FN:s möte i
Köpenhamn i december
2009 kommer att styra
världens
klimatinsatser
för årtionden framåt. Det
är därför avgörande för
våra möjligheter att hejda den globala uppvärmningen. För att nå en global uppslutning kring avtalet krävs att det är rättvist
och garanterar fattiga människors rätt till
utveckling.
Redan nu ser vi allvarliga effekter av
klimatförändringarna. I många delar av
Asien och Afrika blir både torkan och regnen mer intensiva, och många bönder får
allt svårare att försörja sig. Ny forskning
tyder på att förändringarna går snabbare
och får allvarligare följder än vad man tidigare trott.
Om den globala medeltemperaturen höjs
med mer än två grader ökar risken att
vi får en skenande klimatförändring då
uppvärmningen förstärks av bland annat
krympande polarisar och tinande tundra.
Därför är det viktigt att Köpenhamnsavtalet blir så kraftfullt att den globala
uppvärmningen kan hejdas för två gra6

der, samtidigt som det respekterar fattiga
människors rätt till ett liv utan hunger och
fattigdom. Det måste också garantera att
Sverige och andra rika länder tar ansvar
för att minska sina egna koldioxidutsläpp
samtidigt som de betalar för klimatvänlig
utveckling i fattiga länder.
Klimatsmart
Var och en av oss kan bli klimatsmarta.
Enkla bidrag är till exempel att handla närodlat, resa kollektivt så mycket det går och
inte låta alla våra elektriska apparater stå
i standby-läge. Lomma församling liksom
hela Svenska kyrkan kommer framöver att
arbeta med klimat- och energirelaterade
frågor.
Ett första viktigt och konkret steg är att
Lomma kyrka med kringbyggnader numera
värms med jordvärme istället för fossila
bränslen.
Läs mer på
www.countdowntocopenhagen.org

Sommarkväll i församlingshemmet

25 juni
Önskepsalmen
Allsångskväll med Jan-Olof Aggedal, Bengt Wittje, musiker
och inte minst oss själva
2 juli
Fritiof med tillnamnet pirat
Sven-Erik Palmbring
9 juli
Sång och musik ur Dichterliebe av Robert Schuman
Alexander Lundberg, sång
Karin Henningsen, piano
16 juli
Till fjärilens minne
Visa, musikal och romans samt dikter av bl.a. Setterlind och Geijerstam.
Ann-So¿e Persson, sång och piano
23 juli
Hven – mycket mer än Àicka från Backafall
Rune Wenliden
Kaffebordet står dukat från 18 i församlingshemmets trädgård, Skolgatan 4,
programmet startar 18:30.

Välkomna!
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Kyrkans Minsta och Babycafé har sommarlov
Höstterminen börjar måndagen 17 augusti kl. 13
Information, Lena Palmér
Tel 040–41 67 15 eller 040–41 35 22

Kyrkans träffpunkt på Havsblick är öppen hela sommaren!
Välkommen till Havsblick varje tisdag från kl. 13 till ungefär kl. 15.
Varje tisdag serveras det kaffe och vi samtalar kring kaffeborden.
Kaffe och kaka: 5 kr
2 juni andakt

21 juni andakt

9 juni café

28 juni café

16 juni andakt

4 juni andakt

23 juni café

11 juni café

30 juni musik-café med Eva Hallberg

18 juni andakt

7 juni andakt

25 juni café

14 juni café

Musik i Lomma kyrka
Söndagen den 28 juni 18
Adjieu till Orgeln
Bengt Wittje tar farväl av den gamla orgeln
Söndagen 30 augusti 18
Körkonsert
Trefaldighetskyrkans kör från Kristianstad
Torbjörn Gustavsson, dirigent
(ingår i Skånes Orgelveckor)
Arr: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge

KÖRSTART
Lomma Kyrkokör onsdagen 19 augusti
Mariakören
torsdagen 3 augusti
Ungdomskören torsdagen 3 augusti
Sångfåglarna
tisdagen 15 september

19-21 i Församlingshemmet
16:30-17:30 i Församlingshemmet
17:30-19:00 i Församlingshemmet
16:15-17:00 i Församlingshemmet

Vill du sjunga i kör kontakta kyrkomusiker Bengt Wittje 0704-416606 eller bengt.
wittje@svenskakyrkan.se (kyrkokör, Mariakören, ungdomskör) eller Maria Jönsson
0703-286605 eller maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se.
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag den 28 maj

12:00

Middagsbön, sopplunch

Fredag den 29 maj

10:00

Minstas avslutning

Pingstdagen 31 maj
Den heliga Anden

10:00

Jazzmässa

Tisdag den 2 juni

13:30

Havsblick

Torsdag den 4 juni

12:00

Middagsbön, Sopplunch

Söndag den 7 juni
Heliga trefaldighets dag

10:00

Högmässa

18:00

Cello och orgelkonsert

Tisdag den 9 juni

13:30

Havsblick

Fredag den 12 juni

Skolavslutningar

Söndag den 14 juni
Första sönd. efter trefaldighet
Vårt dop

10:00

Söndagsgudstjänst med dop

18:00

Körkonsert med församlingens
körer

Tisdag den 16 juni

13:30

Havsblick

Midsommardagen 20 juni
Skapelsen

10:00

Skapelsemässa

Söndag den 21 juni
10:00
Den helige Johannes döparens dag

Högmässa

Tisdag den 23 juni

13:30

Havsblick

Torsdag den 25 juni

18:30

Sommarkväll i trädgården

Söndag den 28 juni
Tredje sönd. efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen

10:00

Högmässa

18:00

Adjieu till orgeln

Tisdag den 30 juni

13:30

Havsblick

Torsdag den 2 juli

18:30

Sommarkväll i trädgården

Lördag den 4 juli

13:00

Kon¿rmation
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag den 5 juli
Fjärde sönd. efter trefaldighet
Att inte döma

10:00

Söndagsgudstjänst med dop

Tisdag den 7 juli

13:30

Havsblick

Torsdag den 9 juli

18:30

Sommarkväll i trädgården

Söndag den 12 juli
Apostladagen
Sänd mig

10:00

Högmässa

Tisdag den 14 juli

13:30

Havsblick

Torsdag den 16 juli

18:30

Sommarkväll i trädgården

Söndag den 19 juli
Sjätte sönd. efter trefaldighet
Efterföljelse

10:00

Söndagsgudstjänst med dop

Tisdag den 21 juli

13:30

Havsblick

Torsdag den 23 juli

18:30

Sommarkväll i trädgården

Söndag den 26 juli
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligas

10:00

Högmässa

Tisdag den 28 juli

13:30

Havsblick

Söndag den 2 augusti
Åttonde sönd. efter trefaldighet
Andlig klarsyn

10:00

Söndagsgudstjänst

Tisdag den 4 augusti

13:30

Havsblick

Söndag den 9 augusti
Nionde sönd. efter trefaldighet
Goda förvaltare

10:00

Högmässa

Tisdag den 11 augusti

13:30

Havsblick

Söndag den 16 augusti
Tionde sönd. efter trefaldighet
Nådens gåvor

10:00

Söndagsgudstjänst med dop

Tisdag den 18 augusti

13:30

Havsblick
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag den 23 augusti
Elfte sönd. efter trefaldighet
Tro och liv

10:00

Högmässa

Tisdag den 25 augusti

13:30

Havsblick

Söndag den 30 augusti
Tolfte sönd. efter trefaldighet
Frihet i Kristus

10:00

Högmässa, kyrkkaffe upptakt till
nytt läsår

18.00

Körkonsert

13:30

Havsblick

Söndag den 6 september
Trettonde sönd. efter trefaldighet 10:00
Medmänniskan

Högmässa

Tisdag den 8 september

Havsblick

Tisdag den 1 september

13:30

Reservation för ändringar.
Se därför lördagar i Skånska Dagbladet eller Sydsvenskan.
Lomma kyrka åter¿nns 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 ¿ras 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 Àesta vigslar sker på lördagar, så också i Lomma kyrka. I god tid innan vigseln
träffar brudparet vigselprästen för att samtala om vigselns innehåll, olika önskemål,
traditioner osv. Brudparet har också möjlighet att samtala med kyrkomusikern om
musiken vid vigseln. Har du frågor om vigsel eller vill boka tid för vigsel är du
välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20.
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SVENSKA KYRKAN I LOMMA
Skolgatan 4, 234 31 Lomma
Telefon växel: 040 - 41 61 20, Fax: 040 - 41 63 10
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
Expeditionen är öppen helgfri måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10:00 - 12:00
Kyrkoherde:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Jan-Olof Aggedal
040-41 63 95
0702-63 66 08
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se

Präst:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Karin Riberth Persson
040-41 45 10
0704-41 66 07
karin.riberth-persson@svenskakyrkan.se

Präst:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Jonas Gehlin
040-41 67 14
0702-95 66 05
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se

Präst:
Mobiltelefon:
E-post:

Heinz Jackelén fr o m 15/8
0730-21 79 07
heinz.jackelen@svenskakyrkan.se

Diakon:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Ingrid Sivberg
040-41 34 20
0704-41 66 08
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se

Musikdirektör:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Bengt Wittje
040-41 67 53
0704-41 66 06
bengt.wittje@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker: Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se
Barnledare:
Arbete:

Lena Palmér
040-41 67 15

Kyrkokamrer:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Kerstin Johansson
040-41 68 30
0704-41 66 09
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent: Mona Dahlskog
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd: Carina Wenliden
Mobiltelefon:
070-99 31 477
E-post:
carina.wenliden@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsförman: Fred Windisch
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
Kyrkväktare:
Mobiltelefon:

Eva Persson
0704-41 66 05

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

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

