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Dags för val
Sommaren är över och ett nytt läsår börjar med
nya spännande utmaningar.
I Lomma församling händer som vanligt
väldigt mycket som du är välkommen att vara
med om.
Förutom att vi dagligen firar någon form
av gudstjänst, enkla bönesamlingar som
morgonbön och middagsbön till Lommamässan och söndagens högmässa, erbjuder vi
föreläsningar, café, luncher, andrum, körer,
barnverksamhet, studier och mycket mer.

Under det senaste året har församlingen
särskilt satsat på att arbeta med ett diakonalt
perspektiv.
Församlingens uppgift
Lomma församling är det lokala pastorala
området, alltså den lokala delen av Svenska
kyrkan, som leds av en kyrkoherde och vars
styrelse är kyrkorådet.
Församlingens grundläggande uppgift är att
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
Allt som församlingen gör och allt som
kyrkorådet beslutar om ska kunna relateras
till och motiveras utifrån uppdraget att fira
gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva
diakoni och mission.
Öppen folkkyrka
Svenska kyrkan är en öppen folk kyrka,
som i samverkan mellan en demokratisk
organisation (kyrkomöte, stiftsfullmäktige,
kyrkofullmäktige, kyrkoråd) och kyrkans
ämbete (biskop, kontraktsprost, kyrkoherde,
präst och diakon) bedriver verksamhet i hela
landet genom lokala församlingar.
Att kyrkan är öppen betyder, att nästan alla,
som vill bli medlem kan bli det. Vanligaste
och viktigaste sättet att bli medlem är att bli
eller vara döpt. Att vara döpt i Faderns, Sonens
och den helige Andes namn är att vara kristen.
Dopet är en engångshändelse som har betydelse
för hela livet. Vid dopet lovar Gud att vad som
än händer den döpte under livet är Gud med
den döpte alla dagar intill tidens slut.
I begreppet öppen folkkyrka ligger bland annat
att den som söker kyrkans tjänster inte behöver
bevisa sin kyrkotillhörighet.
Till exempel tillämpar Svenska kyrkan öppet
nattvardsbord där alla döpta är välkomna
och at t alla oavset t livsåskåd ning eller
kyrkotillhörighet är välkommen till hennes
gudstjänster och andra aktiviteter.
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Att Svenska kyrkan är en folkkyrka handlar
inte, som många tror, om att en majoritet av
de som bor i ett land eller inom församlingens
gränser måste vara medlemmar.
Att vara folk kyrka handlar om att vara
rikstäckande med en service främst för hennes
medlemmar men även för dem som vistas inom
en församlings geografiska område.
För att vi är kristna
Folkkyrkan är Guds folk med ärende och
kallelse till varje medborgare. Detta är hennes
missionsuppgift.
Att vara folkkyrka handlar inte om hur många
som är kyrkotillhöriga utan om uppdraget dels
att sprida evangelium till folket dels att verka
med ett diakonalt omsorgsperspektiv.
Det sena re k a n i n nebä r a at t hjälpa en
annan människa oavsett hennes tros- och
livsåskådning eller medborgarskap, så som
ärkebiskop Antje Jackélen har uttryckt det: ”vi
hjälper människor inte för att de är kristna utan
därför att vi är kristna”.
Val 17 september
I höst kan du som är medlem i Svenska
kyrkan vara med och välja vilka som under
de kommande åren ska få förtroendet att
tillsammans med biskopar, kontraktsprostar
och kyrkoherdar leda Svenska kyrkan och vår
församling i Lomma.
Du har en demokratisk rättighet att göra din
röst hörd, ta vara på den.
”Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka
med uppdrag att förmedla evangelium i ord
och handling. Kyrkan har rum för alla, den
sökande och tvivlande likaväl som för den
trosvisse, för den som hunnit kortare likväl
den som hunnit längre på trons väg”, heter det
i Kyrkoordningen.
Ambitionen i Lomma församling är att detta
ska märkas i alla våra verksamheter.

Välkommen till ett nytt läsår, välkommen
att hämta kraft och mod, för att leva livet,
i g udstjänster, samtal, i mänskliga och
gudomliga möten.
Gud välsigne dig!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Någon att prata med…

Välkommen till gemenskap, kaffe och andakt, tisdagar 13.30.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!
Tisdagarna på Havsblick är ett samarbete mellan Strandkyrkan och Svenska kyrkan i
Lomma. En del tisdagar är det något extra inslag.

Välkommen till diakoniexpeditionen i församlingshemmet, öppen för drop-in. Hit kan du
söka dig för enskilda samtal och själavård. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.
Vill du bara komma och ta en kopp kaffe, spela spel, äta en frukt eller bara vara en stund är
du självklart varmt välkommen att göra det. Dörren står öppen, kom som du är.
Torsdagar 09.45–11.45 och 13.30 – 15.30

29 augusti
”Varför ska vi rösta i kyrkovalet?” I hela landet hålls det kyrkoval i Svenska kyrkan
söndagen den 17 sep. I ett panelsamtal får vi möta representanter från nomineringsgrupperna i Lomma.
26 september
”Fångar jag minns”, Leif Carselid, f.d. fängelsedirektör.
10 oktober
”Nostalgi – vi minns saker från förr”. Bildprogram av Elisabet och Sofia.
Ta gärna med dig ett klädesplagg, redskap eller pryl som du vill visa.
24 oktober
”I fredens tjänst”, Maria Thorsson, fältpräst i Mali, berättar om sitt uppdrag och
sina upplevelser i FN-tjänst.
14 november
”Från helgon till gåsagille”, Anita Larsson, guide i Lunds domkyrka, berättar om
traditionerna kring Mårtensafton.
19 december
”Julstämning – sånger i juletid”, Christina Hansson, sång, Elisabet Ädelroth piano och sång.
Information: Sofia Burman, sofia.burman@svenskakyrkan.se, 0702 – 73 06 20 och
Hillevi Jönsson, 0708-85 42 45

Lunch
Välkommen till middagsbön, lunch och gemenskap!
Lunch samt kaffe & kaka 40 kr.
Husmanskost i Församlingshemmet
Ojämna veckor med start den 31 augusti
Middagsbön i Jakobssalen 12
Lunch serveras 11.30–13

Café Oasen
Välkommen till café Oasen i församlingshemmet torsdagar jämna veckor med start
den 7 september.
Öppet 10–16
Middagsbön i Jakobssalen 12.
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Kyrkans diakonala arbete kan se olika ut beroende på det omgivande samhället, men oavsett
var vi bor och vad vi har för bakgrund så brottas de flesta av oss någon gång i livet med frågor
och funderingar som kan vara svåra att bära själv. Ibland kan det vara skönt att få prata med
någon utomstående. Besöken är kostnadsfria.
Välkommen att besöka oss!
Församlingshemmet, Skolgatan 4, Lomma
Sofia Burman, diakon 0702–73 06 20
Lena Hansen, diakon 0702–78 27 29

Församlingsfest
På tacksägelsedagen den 8 oktober bjuder vi in till högmässa 16.00 i Lomma kyrka, Därefter
samlas vi till en gemensam kväll med knytkalas och samvaro i Byskolan. Alla är välkomna,
bjud gärna med någon som ännu inte upptäckt vår gemenskap!
Mer information kommer längre fram, på hemsida och anslagstavlor.

Sorgegrupp
När någon som stod dig nära, en livskamrat har gått bort påverkas livet på olika sätt.
Nya känslor och tankar kommer. Kanske är det så för dig just nu.
Varje människas sorg är unik och ingen kan helt dela den. Men det kan vara till hjälp att få
dela sina tankar och erfarenheter med några som är i samma situation. I andras ord och
känslor känner man igen sig själv.
Vi träffas vid fem tillfällen i en liten grupp.
Är du intresserad eller har frågor om gruppen är du välkommen att ta kontakt med
diakonerna Sofia Burman och Lena Hansen.

Integrationsarbete och samarbete
Under ett år har vi bedrivit läxhjälp för ensamkommande ungdomar tillsammans med
Röda korset och Strandkyrkan. Det är en väl fungerande verksamhet som alltid behöver fler
vuxna. Det känns extra roligt att vi bedriver denna verksamhet i samverkan med andra.
Sedan en termin tillbaka har vi även integrationsverksamhet för vuxna i form av språkcafé i
samverkan med kommunen. Vi träffas varannan tisdag ojämna veckor i Lomma och jämna
veckor i Bjärred 17–18.30.
Kom gärna och var med.
Kontakt Lena Hansen, diakon
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BIBELSAMTAL – APOSTLAGÄRNINGARNA

LUTHERKVÄLLAR

De första kristnas tid skildras med stor inlevelse av evangelisten Lukas i hans andra
bok, Apostlagärningarna. Tillsammans får vi resa med de första apostlarna i det
romerska riket och vem vet, det blir kanske en inre resa när vi låter deras liv spegla
våra, här och nu?

Svenska kyrkan i Lomma uppmärksammar
reformationsjubiléet 2017.

Välkommen varannan onsdag (udda veckor)
10–11.30 till församlingshemmets café för
bibelsamtal. Första träffen är onsdagen den
13 september.
Det är en öppen grupp, så det finns möjlighet
att komma varje gång, eller bara någon gång
ibland. Under september till november leds
samtalen av Andreas Westergren, vikarierande
präst och forskare inom den tidiga kyrkan.
För kontakt och mer information:
Lisa Buratti eller Andreas Westergren

Nytt i höst – Lommamässan!
I samarbete med Strandkyrkans församling finns framöver möjlighet att fira gudstjänst
mitt i veckan. Det blir drop-in-fika från 17.30 och 18.30 börjar den gemensamma
mässan, Lommamässan. I höst möts vi i
församlingshemmet, till våren i
Strandkyrkan.
Vad kännetecknar Lommamässan?
* enkelhet, delaktighet och öppenhet
* möjlighet till reflektion
* tid till eftertanke och stillhet
* möjlighet att få förbön
I mässans bröd och vin möter vi den uppståndne Kristus som ger sig själv till oss.
Gud ser vår längtan och oavsett var vi är i
livet vill han möta oss, förnya och fördjupa
vår tro, vårt hopp och vår kärlek.
Församlingshemmet, Skolgatan 4
Onsdagar med start den 4 oktober 18.30
För kontakt och mer information:
Jonas Gehlin och Sofia Burman
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I våras fick vi besök av Eva-Lotta Grantén (Därför
är jag lutheran – Luther och hans betydelse i dag),
Kerstin Wimmer (Två ord om Gud och människan Luthers kamp för ett ärligt språk) samt Henrik Tobin
(Luther och musiken).
I höst arrangerar vi ytterligare två lutherkvällar
i församlingshemmet.
Onsdagen den 25 oktober 19.30-20.30
Luther bjuder in till bordssamtal med
Barbro Jakhammer Meyer och Jonas Gehlin
Vad innebär det att vara lutheran? Vad är en luthersk identitet – i världen/ i Tyskland/
i Sverige/i Lomma? Över en tallrik kvällssoppa samtalar vi tillsammans om vad det
innebär att vara kristen och lutheran här och nu.
Barbro berättar även om sin tid som präst i tyska lutherska kyrkan.
Onsdagen den 29 november 19.30-20.30
”Från fåglarnas rike” med DRÅM
DRÅM består av de båda riksspelemännen Anna Brynefors och Erik- Asp Upmark
som inriktat sig på tidig musik (medeltid och renässans) och folkmusik.
I ett musikaliskt program tar de oss med till Luthers tid och vi får uppleva den musik
han lyssnade till, uppskattade och också komponerade.
Få religiösa profiler har haft ett så nära förhållande till musiken som Luther, en genuin
musikälskare och skicklig lutenist som gärna
sjöng både med sin familj som med
kollegor och vänner.
Luther älskade även fågelsång och fann tröst i
den under åren i exil på slottet Wartburg.
Kvällarna inleds med den ekumeniska
Lommamässa (nytt för i höst) 18.30 och
övergår sedan i lutherkvällen.
För den som vill, finns möjlighet från 17.30
till drop-in-fika och gemenskap innan
mässan i caféet.
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Församlingsutfärd fredagen den 17 november till
Arrie kyrka och Vellingeblomman
Tittade Du på TV-serien ”Halvvägs till himlen”, så kommer du att känna igen Arrie kyrka
som vi besöker i samband med höstens utfärd. TV-serien utspelade sig i ”Östra Nöbberups
församling”, som i verkligheten är Vellinge-Månstorp församling. Arrie kyrka är en av
församlingens nio kyrkor.
Strax i närheten av Arrie ligger Vellingeblomman. Där får vi på egen hand botanisera bland
juldekorationer, inredning, blommor och skånska matdelikatesser. Där finns också Nordens
största julutställning i form av en tomteby med små tomtar i julbestyr.
På Vellingeblomman dricker vi eftermiddagskaffe.
Avfärd med buss från Havsblick 13
Åter i Lomma ca 17.30.
Anmälan till Sofia Burman, 0702-73 06 20 senast 10 nov. Först till kvarn.
Kostnad 150 kr betalas på bussen. Uppge om du är diabetiker eller allergiker.

Hantverk, återbruk, alpackor och gemenskap!
Lördag 26 augusti 10–14
Byskolan i Lomma, Prästbergavägen 74
Här får vi både lära oss nya tekniker, få inspiration och har möjlighet att handla både färdiga
produkter, garn och ull.
Karin Jähder visar sina återbruk av bland annat tvistsöm: ”Mitt sätt att tolka textilt återbruk
är att ge gammalt handarbete nytt liv.
Med respekt för handens verk!”
Eva och Sven-Erik Möller kommer med sina
alpackor och visar både dem, deras lamm och till
vad man kan använda ullen. Eva spinner själv allt
garn som också finns till försäljning.
I Byskolan finns även möjlighet att köpa fika
där överskottet går till Svenska Kyrkans internationella arbete.

Stickcafé
Församlingshemmet, Skolgatan 4
Välkommen med eller utan handarbete.
Torsdagar 17.30–20.30
7 september
5 oktober
2 november
7 december
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan krävs.
Vi välkomnar gärna nya deltagare!
Information Lena Hansen 070 – 278 27 29 och Lena Palmér 0739–927381

Engagera dig som idéell i Lomma församling
Skulle du tycka att det vore kul att engagera dig som frivillig, idéell, i Lomma församling
är du välkommen att kontakta diakon Sofia Burman eller någon som arbetar i församlingen
(för kontakt se sista sidan). Det finns mycket som du kan bidra med.
Vad beror på ditt intresse och vad som just för tillfället det finns
behov av. Till exempel kan du engagera dig i gudstjänster och
andakter, verksamhet med barn/unga, diakoni med äldre, sång
och musik, flykting/integration, internationellt arbete, servering/kök,
bakning, sy/handarbete eller resurs vid särskilda tillfällen
som till exempel Lommafesten.

8

Söndagsmässa i Gospellton
”I Guds hus”
15 oktober 11
Församlingshemmet, Skolgatan 4
Kören Andante medverkar.
Efter gudstjänsten serveras brunch i caféet.

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.
11 oktober
25 oktober
8 november
22 november
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Gravsmyckningscafé
I samband med ditt gravbesök är du välkommen
in i Byskolan för att värma dig en stund
Fredag 3 november 11–17 och lördag 4
november 11–17.
På kyrkogården och i Klockaregården finns
kyrkogårdspersonal som gärna hjälper dig till
rätta och svarar på dina frågor.
Under dagen finns även församlingens präster
och diakoner tillgängliga för samtal.
Lördag 4 november 17.00 är 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.

BOKCIRKEL

Onsdagskvällar 19.30–20.30
Finns det något bättre när höstmörkret faller än att kura ihop sig med en god bok?
Under tre kvällar i höst läser vi några essäer ur Thomas Sjödins bok: Det är mycket man
inte måste och samtalar tillsammans om det som
väcks inom oss.
För den som vill börjar kvällen med den
ekumeniska Lommamässan i Jakobsalen 18.30
eller kanske ännu tidigare med gemensamt fika
i caféet från 17.30.
Vi träffas följande tre onsdagar 19.30–20.30
i församlingshemmet
20 september (obs! ingen mässa innan)
11 oktober
15 november
Boken finns att köpa bland annat via bokhandeln
Arken i Lund, samt går även att låna via Lomma
bibliotek.
Varmt välkommen!
För kontakt och mer information:
Andreas Westergren
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Gör din röst hörd
Den 17 september är det kyrkoval. Då kan du som
är medlem i Svenska kyrkan påverka färdriktningen
under de närmsta fyra åren för Sveriges största
medlemsorganisation.
Svenska kyrkans grundläggande uppgift är att fira
gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni
och mission.
Din röst i kyrkovalet ger dig inflytande över hur
din hemförsamling sköter sitt liv och sin verksamhet
under den kommande mandatperioden.
Genom valet till stiftsfullmäktige har du dessutom
möjlighet att påverka Svenska kyrkans arbete i
hela Skåne och Blekinge, som geografiskt utgör
Lunds stift.
Förväntningarna är höga på kyrkan. Gudstjänster
och riter som tolkar livets mening från födelse till
begravning, diakonalt arbete, stöd i kriser, undervisning och kultur, en fristad som ger andrum.
Lomma kyrka är en av över 500 kyrkor i stiftet, varav
merparten är från medeltiden.
Kyrkorna utgör det största sammanhängande kulturarvet i vårt land. Hur vi bäst fyller detta arv med
liv i framtiden påverkar du också genom att rösta i
kyrkovalet.

Trosgemenskap – inte
en åsiktsgemenskap
Svenska kyrkan är en demokratisk styrd organisation
där ledamöterna i beslutande organ utses genom fria
val. En viktig skillnad jämfört med exempelvis ett
politiskt parti är att kyrkan är en trosgemenskap –
inte en åsiktsgemenskap.
Hos oss finns utrymme för ett brett spektrum av
uppfattningar i olika frågor. Det som förenar oss är
dopet och tron.
Vår vision i Lunds stift är ”Bottna i nåden, skapa i världen: inspirera lärande och samlas kring hoppet, med
dopet som grund, för att möta livets och världens
utmaningar”.

Din röst är viktig
Genom att rösta i kyrkovalet engagerar du dig också i
arbetet för de svaga och utsatta.
Du är med och påverkar hur kyrkans arbete bedrivs
på alla nivåer, även internationellt. Som medlem i
Svenska kyrkan ingår du både i din lokala församlings
gemenskap och i en världsvid kyrka.
Tveka inte att kontakta dem som nominerats till valet
i din församling för mer information om vad de står i
frågor som känns angelägna för dig. Demokrati överlever inte av sig själv. Det krävs att vi som får rösta
också använder oss av vår rösträtt.
Gör din röst hörd den 17 september.
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Församlingspartiet VÅR KYRKA
i Lomma församling
– det politiskt obundna partiet

Socialdemokraterna
Våra klassiska honnörsord Frihet – Jämlikhet – Solidaritet har alla sin motsvarighet
i Svenska kyrkans tro och lära.

Våra mål
att vidareutveckla den levande verksamheten för alla åldrar där var och en känner sig
välkommen.
att låta församlingen vara den öppna mötesplatsen där goda traditioner förenas med
nytänkande.
att upprätthålla diakonins betydelsefulla arbete för att bryta ensamhet och
utanförskap.

Socialdemokraterna vill genom sitt engagemang
Se kyrkan som en samlingspunkt i såväl glädje som i krissituationer.

att verka för det internationella arbetet och dess hållbara utveckling.

Förena goda traditioner med nytänkande så att alla känner sig delaktiga.

att bibehålla barn- och ungdomsarbetet och stödja en god konfirmationsverksamhet.
att ge fortsatt stöd till vårt rika kultur- och musikliv.
att vårda och underhålla Lomma kyrka och församlingens byggnader så att
de kulturhistoriska värdena bibehåller sin karaktär.

Satsa på verksamhet som bygger broar från dop till konfirmation.
Värna om ett rikt och varierat sång- och musikliv.
Kyrkan ska vara öppen för alla.
Respektera vars och ens livssituation och relation till kyrka, oavsett var man
befinner sig på trons väg.
Verka för ett positivt och engagerat ledarskap inom församlingen.

Våra kandidater
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Ge fortsatt möjlighet till diakonin att satsa på utåtriktad uppsökande verksamhet
samt gemenskap för äldre.
Hålla våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade.

1.

Lena Forsberg

12. Christina Hansson

2.

Kirsti Haaland

13. Britt Hjertquist

3.

Thomas Nilsson

14. Viola Lindgren

4.

Marianne Axelsson Ståhl

15. Paul Johansson

5.

Anne-Sofie Polsten

16. Anders Rydström

6.

Martin Järvi Nilsson

17. Lena Petersson

1. Lisa Bäck

7.

Annemarie Björkman

7.

Jeannette Schönknecht

18. Lena Archenholtz

2. Mats Falk

8.

Åke Björkman

8.

Boel Jonsson

19. Ingemar Wallenborg

3. Anna-Greta Wandegren Heinegård

9.

Mari Brandt

9.

Carina Järvi Nilsson

20. Gun Kothe

4. Per Bengtsson

10. Nils Erik Andersson

10. Britt Midlöv

21. Margareta Kristensson

5. Mona Dahlskog

11. Torsten Åkerman

11.

22. Lena Gardebrand

6. Kjell Nilsson

12. Ing-Britt Särvegård

Ingvar Jonsson

Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsgivare.

Våra kandidater
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Höst på kyrkogården

Under sommaren har kolumbariet på Kapellkyrkogården fått en likadan gång som kolumbariet på Gamla kyrkogården sedan länge haft.
Ytan utanför kapellets toaletter har med hjälp av
årets sommarjobbare ställts i ordning och gräsfrön har växt och etablerat sig bra.
Vi arbetar med att utveckla en fylligare webbsida för kyrkogårdsförvaltningen. Här kommer
det att finnas information om våra kyrkogårdar,
gravskötselavtal och övriga möjliga tjänster som
vi kan erbjuda.

Här kan du rösta i Kyrkovalet
Förtidsröstning
Förtidsröstning sker i församlingshemmet, Skolgatan 4
Måndag 4 september

10-12

Tisdag 5 september

10-12

Tisdag 5 september

17-20

Onsdag 6 september

10-12

Torsdag 7 september

10-12

Fredag 8 september

10-12

Lördag 9 september

10-12

Vi kommer att presentera aktuell information.
Du når oss på: www.svenskakyrkan.se/lommaforsamling/kyrkogardsforvaltningen.
Allhelgonahelgen
är ett tillfälle att besöka kyrkogården. Personal
kommer att finnas ute på kyrkogårdarna för att
hjälpa besökare till rätta.
Liksom tidigare år kommer kyrkan och kapellet
att vara öppna för besök och ljuständning.

Inför vintern ber jag att än en gång få påminna om
att det är begränsad gravrätt på askgravplatsen.
Fredagen den 27 oktober kan man börja pynta
gravarna, eftersom vi behöver kunna klippa
gräs och räfsa löv fram till dess.
Om någon önskar besöka en grav men tvekar
kan man ringa oss och avtala om en tid att träffas ute vid vägen.
Vi följer med till graven och hjälper till att sätta
blommor i vas.
Lomma kyrkogårdsförvaltning
Ulrika Schlyter, 0704-41 66 10

Måndag 11 september 10-12
Tisdag 12 september

10-12

Tisdag 12 september

17-20

Onsdag 13 september

10-12

Torsdag 14 september 10-12
Fredag 15 september

10-12

Lördag 16 september

10-12

På valdagen

Söndagen 17 september
Församlingshemmet, Skolgatan 4,
9-10.30 samt 12.30-20.00
Byskolan vid Lomma kyrka 14-18
Havsblick, Centrumgatan 2, 8.30-10.30 samt 13.00-18.00
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SOMMARKYRKAN 2017

I år har det varit extra mycket aktivitet i Lomma
församling under sommarmånaderna. Vi har
träffats för grillkvällar, cafékvällar, midsommarfirande och kvällar för själen.
Vi har lyssnat på föredrag och diskuterat i samarrangemang med Lomma bibliotek samt vi har
gjort en kyrkvandring från biblioteket till Lomma
kyrka där vi lärt oss lite mer om hennes historia.
Vi har skrattat, sjungit, inspirerats och bett böner
tillsammans. Vi hoppas att du har tyckt det varit
roligt och givande att mötas på dessa sätt!
På onsdagseftermiddagarna, om vädret varit
fint, har kyrkcykeln lastats med fika och cyklats
in till Centrumtorget för en pratstund med unga
och gamla församlingsbor och sommargäster.
Kanske har vi mötts där över en kopp kaffe eller
ett glas saft? Vi har pratat om stort och smått,
allt mellan himmel och jord. Vi är väldigt glada
för vår kyrkcykel som gör oss lite mer mobila
på ett miljövänligt och nära sätt. Nu när hösten
kommer hoppas vi såklart fortsätta att ses, i vårt
café i församlingshemmet och, som vanligt i
söndagens gudstjänst.
Väl mött när än Du kommer!
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Kyrkans minsta

SÖNDAGSKLUBBEN

träffas i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Under några gudstjänster i höst kommer vi att erbjuda barnen en egen samling
- Söndagsklubben. Hit är alla barn välkomna, med eller utan en vuxen.

Alla barn 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.

På söndagsklubben pratar vi om Bibelns berättelser, sjunger och pysslar tillsammans.
Söndagen den 17 september 11 i församlingshemmet
Söndagen den 8 oktober 16 i Lomma kyrka
Söndagen den 15 oktober 11 i församlingshemmet
Söndagen den 3 december 11 i Lomma kyrka

Måndagar 14–16
Torsdagar 9.30–11.30
Fredagar 9.30–11.30

Höstlovskul
för dig mellan 6 och 12 år. Välkommen
måndagen den 30 oktober 14 – 16 till
församlingshemmet Skolgatan 4.

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

Vi pysslar och fikar tillsammans.

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.
Måndagen den 25 september 15.30
Måndagen den 13 november 15.30

För mer information kontakta
Elisabeth Erlansson

Himlaskoj – Miniorer med Sångfåglarna
träffas tisdagar 14–16.30 i församlingshemmet.
Välkommen du som går i årskurs 1–3 att ha
roligt tillsammans med pyssel, lekar, bakning
och mycket mer.

Himlaskoj – Juniorer
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA

träffas torsdagar 14.00–16.30 i församlingshemmet.

Några gånger per år firar vi i Lomma kyrka gudstjänster speciellt anpassade för
barn och familjer. Efter gudstjänsten äter vi kvällsmat tillsammans i Byskolan.

Välkommen du som går i årskurs 4–6 att ha roligt
tillsammans med pyssel, lekar, bakning, uteaktiviteter,
övernattning och mycket mer.

Söndagen den 1 oktober 16.00
Söndagen den 19 november 16.00
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Information och anmälan kontakta
Elisabeth Erlansson
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Tisdag 5 september

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Torsdag 7 september

10-16

Café i församlingshemmet

Onsdag 11 oktober
12.00
Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel
		
18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		
församlingshemmet

Plats för gudstjänst/arrangemang

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

Torsdag 12 oktober

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 10 september
13 sön ef trefaldighet
Medmänniskan

16.00

Mässa på diakonins dag, soppa i Byskolan

Lördag 14 oktober

12, 13.30,15

Doplördag

Tisdag 12 september

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Söndag 15 oktober
11.00
18 sön ef trefaldighet		
Att lyssna i tro

Söndagsmässa i gospelton med brunch i
församlingshemmet

Onsdag 13 september

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Tisdag 17 oktober

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Torsdag 14 september

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 16 september

12, 13.30,15

Doplördag

Onsdag 18 oktober
18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet

Söndag 17 september
11.00
Söndagsmässa, brunch i församlingshemmet
14 sön ef trefaldighet
Enhet i Kristus		Kyrkoval

Torsdag 19 oktober

Tisdag 19 september

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Torsdag 21 september

10-16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

15.00

Månadens orgelkonsert

Lördag 23 september
Söndag 24 september
15 sön ef trefaldighet
Ett är nödvändigt

16.00

Gudstjänst, konfirmandupptakt, La Voix

Måndag 25 september

15.30

Barngudstjänst

Tisdag 26 september

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 27 september
12.00
Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel
		
Torsdag 28 september
12.00
Middagsbön, lunch i församlingshemmet
Söndag 1 oktober
16.00
Den helige Mikaels dag		
Änglarna

Gudstjänst med små och stora
Kvällsmat i Byskolan

Tisdag 3 oktober

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

13.30

Onsdag 4 oktober		
18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		
församlingshemmet
Torsdag 5 oktober

10-16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

Söndag 8 oktober
16.00
Högmässa, församlingsfest i Byskolan
Tacksägelsedagen		 söndagsklubben
Lovsång
Tisdag 10 oktober
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Tid

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

13.30

10-16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

Lördag 21 oktober

15.00

Månadens orgelkonsert

Söndag 22 oktober
19 sön ef trefaldighet
Trons kraft

11.00

Ekumenisk mässa i Strandkyrkan

Tisdag 24 oktober

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 25 oktober

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

18.30
		
19.30

Lommamässan – Ekumenisk mässa i
församlingshemmet
Lutherkväll i församlingshemmet

Torsdag 26 oktober

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 29 oktober
20 sön ef trefaldighet
Att leva tillsammans

11.00

Högmässa

Tisdag 31 oktober

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 1 november
18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet
Torsdag 2 november

10-16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

Fredag 3 november

11–17

Gravsmyckarcafé i Byskolan

Lördag 4 november
Alla helgons dag

11–17
17.00

Gravsmyckarcafé i Byskolan
Minnesgudstjänst

Söndag 5 november
Sön ef Alla helgons dag

11.00

Högmässa

Tisdag 7 november

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 8 november

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 9 november

12.00

Middagsbön, lunch i församlinsghemmet

Lördag 11 november

12, 13.30, 15

Doplördag

Söndag 12 november
22 sön ef trefaldighet
Frälsningen

11.00

Högmässa

Måndag 13 november

15.30

Barngudstjänst

Tisdag 14 november

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 15 november
18.30
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet

Torsdag 16 november

12-16

Café i församlingshemmet

Lördag 18 november

12.00
15.00

Middagsbön i församlingshemmet
Månadens orgelkonsert

Söndag 19 november
16.00
S. f. domssöndagen		
Vaksamhet och väntan

Gudstjänst med små och stora, La Voix
Kvällmat i Byskolan

Tisdag 21 november

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 22 november

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Dop

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.

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
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet
Torsdag 23 november

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 25 november

12, 13.30, 15

Doplördag

Söndag 26 november
Domssöndagen
Kristi återkomst

11.00

Högmässa

Tisdag 28 november

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 29 november
18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet
Torsdag 30 november

19.30

Lutherkväll i församlingshemmet

10-16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

Reservation för ändringar
Aktuell information hittar du på www.svenskakyrkan.se/lomma eller i Lommabladet eller på
lördagar 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 tfn 040–41 41 41.
22

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 040 – 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

Tfn växel: 040 - 41 61 20
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
Facebook: www.facebook.com/lommaforsamling
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
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se
PRÄST: Jonas Gehlin
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
PRÄST: Lisa Buratti (tjänstledig 1 sep–30 nov)
Mobiltelefon:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se
PRÄST: Andreas Westergren
(vikarie 1 sep–30 nov)

Arbete:

040-41 61 33

DIAKON: Sofia Burman
Mobiltelefon:
0702-73 06 20
E-post:
sofia.burman@svenskakyrkan.se
DIAKON: Lena Hansen
Mobiltelefon:
0702-78 27 29
E-post:
lena.hansen@svenskakyrkan.se
KYRKOMUSIKER: Bengt Wittje
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

KYRKOMUSIKER: Under tillsättning
FRITIDSPEDAGOG: Rebecka Jörgensen
Mobiltelefon:
0761-41 25 00
E-post:
rebecca.jorgensen@svenskakyrkan.se
BARNLEDARE: Elisabeth Erlansson
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se
KAMRER: Kristina Berglund
Arbete:
040-41 68 30
E-post:
kristina.berglund@svenskakyrkan.se
ASSISTENT: Barbro Karlsson
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSHEMSVÄRD: Maude Bengtsson
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post:
maude.bengtsson@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

Foto framsidan: Per-Martin Hedberg, Lunds stift
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal

