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”Låt oss gå till Betlehem och se Maria

f och det nyf ödda bar net som ligger i k r ubban.”
och Jose

www.svenskakyrkan.se/lomma

O Betlehem, du lilla stad
Betlehem, en liten obetydlig stad, strax
sydost om Jer usalem. Ä r den något at t
uppmärksamma? Förmodligen hade Betlehem
varit ointressant för oss om den inte skrivits in
i världshistorien på grund av en extraordinär
händelse. I lokalhistorien var Betlehem redan
en betydelsefull stad, om än liten och sliten.
Det var här kung David föddes och hade sin
släkt. Den kung David som gett oss, enligt flera
undersökningar, den mest älskade bibeltexten:
”Herren är min Herde, mig skall inget fattas”
(Psaltaren 23).
Början till världskändis blev Betlehem när det
utgick ett påbud från kejsare Augustus i Rom
att alla i det romerska riket skulle skattskrivas.
Bibeln talar om denna händelse som att hela
världen skulle skattskrivas. För romarriket
uppfattades av många på den tiden som hela
världen. Ungefär som många i dag uppfattar
Europa eller ännu värre Sverige som hela
världen, åtminstone när det gäller vem som
är min nästa.
Tak över huvudet
På grund av skattskrivningen blev den höggravida Maria och hennes man Josef, troligen
tillsammans med Josefs pojkar från ett tidigare
äktenskap, tvungna att bege sig från Nasaret
till Betlehem.
Skat tsk r iv ningen sk ulle nämligen ske i
släktstaden, inte där man råkade bo. Maria
och Josef tillhörde olika grenar av Davids
släktträd.
Resan kan inte ha varit lätt. Att gå eller ibland
rida på en åsna genom Jordandalen via Jeriko
och slutligen genom öknen till Betlehem var
tungt för Maria.
Väl framme trängdes tusentals människor. Alla
ville få tak över huvudet i vinterkylan. Somliga
fick det, somliga fick sova ute. För somliga
fanns det plats på vandrarhem och hotell, för
andra fanns det inte plats även om det kanske
egentligen fanns plats.
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Det är inte alltid lätt att ge en främling tak över
huvudet, särskilt inte om de inte talar samma
språk eller dialekt som vi.
Se med egna ögon
En barmhärtig, en varmhjärtad, husägare hade
fullt i sitt hus men erbjuder ändå övernattning,
dock i ett stall. Kanske såg han paniken,
rädslan, de bedjande ögonen hos mannen som
behövde tak över huvudet för sin familj.
Stallet blev räddningen, här kunde de vila ut.
Fast denna natt blev inte som andra nätter.
Maria födde sitt barn och hon lindade honom
och la honom i djurens matskål.
Barnet som hon födde tilldrog sig snabbt
intresse från omgivningen. När mor och barn
som mest behövde vila kommer några herdar
på besök för att se och ge barnet sin hyllning.
Herdarna berättar att de som vanligt var ute
på ängen, satt vid lägerelden och småpratade
samtidigt som de vaktade sina får så att
rovdjuren inte skulle få fatt i dem, när ett
starkt ljus plötsligt kom över platsen där de
satt. Det var ljust som på dagen när de hör
änglar sjunga om fred på jorden: ”Ära åt Gud
i höjden och fred på jorden bland människor
som han älskar”.
Det var när herdarna fått höra att frälsaren var
född i Betlehem som de begav sig dit för att se
barnet med egna ögon. När de kom dit kunde
de konstatera att allt var så som det hade sagts
dem. Så är det ofta för oss i livet.
Vi hör talas om något som vi bara måste ta
reda på hur det är. Först när vi vågar utmana
oss själva och var nyfikna även på det som till
en början verkar vara helt konstigt lär vi oss
mer av livet och växer som människor.
En av oss
Ryktet om att en kung var född började spridas
i Betlehem med omnejd. Det dröjde inte länge
förrän barnamorden kom igång. Makten ville
naturligtvis inte ha konkurrens. En kung är
född, fast en kung vars rike inte är ett rike
med städer och byar, länder och gränser utan

universellt och bortom tid och rum. Gud blir
människa i ett litet barn.
Gud tar plats i den minsta mänskliga varelsen,
föds till jorden, lever som spädbarn. Jesu första
tid på jorden blev ingen trygg tillvaro utan ett
liv på flykt undan dödspatrullerna.
Jesus delar redan från sin första stund på
jorden människans livsvillkor. Inget var, är
eller kommer att vara främmande för honom,
han är en oss.
Och över stad och land i kväll
går julens glada bud
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.

Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus.
I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid.
(Svps 116)
Betlehem, en liten obetydlig stad mitt i öknen,
har för alltid en plats i världshistorien och i
mitt hjärta.
En välsignad jul och ett gott nytt år!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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JUL NYÅR OCH TRETTONDEDAGSTID
I LOMMA KYRKA
SAMLING KRING KRUBBAN
Julafton 11
”Jesu födelse”
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Jonas Gehlin
JUL I GEMENSKAP
Julafton 12–14
Gemenskap, julmat, dans kring granen i Byskolan
Anmälan senast 18 december.
JULBÖN
Julafton 14
”Ett barn är fött”
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Jonas Gehlin
MUSIKGUDSTJÄNST I JULNATTEN
Julafton 23:30
”Stilla natt”
Sång och cello: Sofia Söderberg
Sång, piano och dragspel: Michael Björne
Sång och fiol: Linus Hjelm
Präst: Karin Riberth

NYÅRSBÖN
Nyårsafton 16
”Mot en ny tid”
Musiker: Maria Jönsson
Solosång: Christina Hansson
Präst: Anders Nihlgård
NYÅRSDAGEN
Mässa på årets första dag 16
”Ett nytt år i Jesu namn”
Musik: Maria Jönsson
Präst: Anders Nihlgård
TRETTONDEDAG JUL
6 januari 11
”Stjärnklart”
Musikgudstjänst
Sång: AnnaKajsa Svärd
Piano: Anders Juhlin
Präst: Karin Riberth
FÖRSTA EFTER TRETTONDEDAG JUL
10 januari 11
”Jesu dop”
Högmässa
Musiker: Anders Juhlin
Präst: Jan-Olof Aggedal

JULOTTA
Juldagen 7
”Var hälsad sköna morgonstund”
Kyrkokören under ledning av Anders Juhlin
Präst: Jonas Gehlin
BETLEHEMSMÄSSA
Annandag jul 18
”Brödhuset”
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Anders Nihlgård
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Att få fylla fem och äntligen
få börja förskolan
Zaid är ett av världens drygt 30 miljoner
flyktingbarn. I tre år har han och hans familj
bott i det jordanska flyktinglägret Zaatari, nära
den syriska gränsen, efter att ha flytt från kriget.
I januari 2017 fyller Zaid fem och ska börja
förskolan. Han längtar dit.
Zaid vaknar alltid först i familjen och går ut
till sin lekstuga som hans pappa och bröder
har byggt. Den är byggd av en överbliven
presenning och lite staket. Golvet är av sand.
Stenar och pinnar är leksaker. Här bestämmer
Zaid och den enda som får komma in är lillebror.
Zaids familj bor i två baracker. En uppspänd
tältduk mellan dem skapar en liten innegård för
matlagning och skyddar mot väder och vind.
Totalt är de elva personer. Det är trångt, men det
är deras hem efter flykten från kriget i Syrien.
– Min fruktaffär gick i konkurs eftersom det
byggdes en militär checkpoint precis bredvid
oss. Ingen vågade handla och jag var rädd att
hamna emellan vid strider. Därför flydde vi hit,
berättar pappa Nimer Al Natoor och fortsätter:
– Vi tackar Gud att vi kunde resa med hela
familjen oskadd hit, och att barnen slapp se
kriget.
Sorgen över något förlorat
Alla i lägret har förlorat något: hem, arbete
och framtidstro. Alla sörjer någon som dödats.
Zaids mamma Iman berättar att hennes bror
och hans fru har dödats i ett bombanfall.
Hennes pappa tros ha skjutits ihjäl. Om och
när de kan återvända hem vet ingen och det
råder stor sorg över att inte kunna påverka
vardagen. Att alltid vara i ett vakuum. Inga
flyktingar får arbeta utanför lägret, och det
finns få försörjningstillfällen i Zaatari. Livet
är en ovärdig väntan som skapar depression
och frustration.
Många, både vuxna och barn, lider av posttraumatisk stress och behoven av hjälp är större
än tillgången. Svenska kyrkans internationella
arbete stödjer psykosocialt arbete i lägret med
inriktning på barn och unga. Ett exempel är
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för hur vårt arbete med diakoni och mission ska
svara på både akuta och långsiktiga utmaningar.

Fotograf: Josefin Casteryd/IKON

fritidsgården Fredsoasen där ungdomar kan
spela fotboll, träna karate, lära sig engelska,
måla, sjunga och framför allt prata med vuxna.
– Ungdomarna älskar att vara här. Vi prioriterar
de ungdomar som mår sämst. På kurserna pratar
vi mycket om hur viktig skolan är, och många får
ny motivation, berättar Mohammed Adam som
är verksamhetsansvarig.
En osäker framtid
Zaid är alldeles för ung för Fredsoasen, men
hans tolvårige bror Yazan kanske får en plats.
Väntelistan är dock lång. Yazan har hoppat
av skolan. Han brukar istället ta familjens
skottkärra och erbjuda skjuts av varor för att
tjäna pengar.
Men senaste tiden har det varit få uppdrag, och
han är uttråkad. Zaid däremot har nära till skratt
och vill inget hellre än att få börja förskolan. I
januari när han fyller fem är det dags. Då ska han
få gå, med egen ryggsäck, den dammiga gatan
ner till en av lägrets förskolor.
– Jag tror det blir roligt. Där finns många
leksaker. Och kakor!
Susanna Olivin och Viktoria Ekberg
Det fyller mig med hopp
Oavsett om det är i vår egen församling, vid
Europas gränser eller i södra Afrikas kåkstäder,
är det uppenbart vad medmänsklighet och
solidaritet innebär i praktiken och vad som
förväntas av oss som kyrka. Jesus visar vägen

Svenska kyrkans internationella arbete handlar
därför om kyrkorelationer, katastrofhjälp och
långsiktigt utvecklingsarbete ute i världen.
I Colombia har Svenska kyrkan tillsammans
med sina partners under många år arbetat
långsiktigt för en fredsuppgörelse och vi var
många som kände glädje över fredsavtalet
mellan regeringen och FARC-gerillan.
Men folkomröstningen om avtalet blev som vi nu
vet dessvärre ett allvarligt politiskt nederlag för
regeringen och förändrade helt förutsättningarna
för den fortsatta fredsprocessen. Nu återstår
istället mer hårt långsiktigt arbete och en
osviklig tro på en rättvis fred.
I Haiti skapade orkanen Matthew stor förödelse
när den drog fram förra veckan. Hundratals
människoliv släcktes och skador na blev
omfattande i ett redan hårt prövat land. Genom
våra lokala partners som redan fanns på plats
kunde drabbade människor snabbt få bland

annat rent vatten, hygienkit, matpaket och
tillfälligt skydd. Efter jordbävningen som
drabbade Haiti 2010 har vi även gett stöd till att
bygga motståndskraftiga hus och arbetat med
katastrofförebyggande insatser.
Den första advent startar årets julkampanj.
Tillsammans med er vill vi sätta ljus på
barnadödligheten i världen och göra vad vi kan
för att fler barn ska kunna växa upp och få en
framtid. Vår insats som kyrka behövs!
Vi vet att i det tysta görs ett uthålligt, kärleksfullt,
om än svårt, arbete för att ge möjlighet för alla
barn att få leva meningsfulla liv. Det genomförs
av våra samarbetspartner i Sydafrikas kåkstäder,
på Burmas landsbygd och i det vidsträckta
flyktinglägret i Jordanien.
Det fyller mig med hopp att veta att detta arbete
fortgår oavbrutet och att våra insamlade pengar
gör skillnad.
Erik Lysén
Internationell chef, Svenska kyrkan

Fakta om Zaatari
Zataari öppnade för fyra år sedan och idag lever här cirka 80 000 människor. De allra flesta som bor
här kommer från samma syriska område, Daara.
Hela 58 procent av Zataaris invånare är barn mellan 0-17 år. Varje dag föds det i genomsnitt tolv
barn i lägret.
Det finns ett eget bostadsområde för de barn som har kommit ensamma hit och man arbetar aktivt
för att hitta barnens släktingar.
Alla i lägret tilldelas matkuponger. Vatten och elektricitet ransoneras.
Det är förbjudet att odla eller bygga i lägret. Det är inte tillåtet att resa från lägret till Jordanien utan
tillstånd och det är förbjudet att arbeta utanför lägret.
Organisationer som arbetar i lägret skapar arbetstillfällen. Fritidsgården Fredsoasen, som Svenska
kyrkan stödjer, har idag 21 flyktingar anställda som vakter, kursledare och administratörer.
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Lommas kyrkogårdar

Gravskötsel

förbereder sig nu för jul och vinter. Vattenposterna
är tyvärr känsliga för minusgrader och måste
under denna tid på året kopplas ur och förvaras
torrt. Efter Allhelgonahelgen tömdes vattenspelen
till askgravplatsen och på minneslunden, dessa är
inklädda med granris fram till i vår.

Lomma församlings kyrkogårdsförvaltning erbjuder gravskötsel. Priset bestäms av gravplatsens
storlek. I gravskötsel ingår vårstädning, gravskötsel under säsongen, 1 april till och med 31 oktober,
samt höststädning. Avtal kan tecknas för ett eller tre år eller som avräkningsavtal.
urnnisch (kolumbarium)
urngrav

410 kr
560 kr

Lommas Östra kyrkogård byggdes på 1920-talet
och alla gravplatser är dimensionerade för kistor.
Då vi nu ser att efterfrågan på mindre gravplatser,
avsedda för urnor, efterfrågas pågår arbetet med
att delvis omgestalta Östra kyrkogården. Så
snart beslut fattats i samarbete med länsstyrelsen
kommer vi att informera. Ni får gärna ringa till
mig om ni har frågor!

Större gravplatser
-3,14 m2
3,15-6,24 m2
6,25-9,34 m2
9,35-12,54 m2
15,65-18,74 m2
18,75-21,84 m2
21,85-25,4 m2
25,5-50 m2

750 kr
950 kr
1 200 kr
1 700 kr
1 900 kr
2 100 kr
2 300 kr
2 500 kr

I n ne på Nya K apell k y rkogå rden f i n n s
askgravplatsen, kvarter G. Här har man begränsad
gravrätt. Från det att växtsäsongen börjar, dock
senast till påsk, och fram till och med torsdagen
vecka 43 måste kyrkogårdsförvaltningen ha fri
tillgång till kvarteret för skötselåtgärder såsom
gräsklippning och kantskärning. Från fredagen
vecka 43 fram till nästa växtsäsong får man här
liksom på gravplatser med full gravrätt placera
ut ljus, lyktor och dekorationer. Dessa lyfts till
sidan och kvarteret vårstädas sedan inför påsken.
Text och foto: Kyrkogårdsföreståndare Ulrika
Schlyter, 0704-416610.

Utöver gravskötsel erbjuder vi ett dekorativt paket bestående av små påskliljor som sätts ut inför
påskhelgen, ljung som planteras inför Allhelgonaveckan och bundet grane med tre kottar som läggs
ut inför 1:a advent och kompletterar ljungen under vintern.
Detta paket kostar 150 kr/år och kan lösas även om man inte har köpt gravskötsel enligt ovan.
För beställning av ovanstående tjänster, kontakta assistent Barbro Karlsson, 040-41 61 20 måndag,
onsdag, torsdag och fredag 10–12.
Övriga tjänster:
Ljuständning 1 eller 2 ljus
Fotografi mail, utskrift
Stentvätt, ej guld el. marmor
Krans, 30 cm, vitmossa, röd rosett
Grane framför gravsten

50 kr 70 kr
50 kr 70 kr
350 kr/h
130 kr
Ring oss

beställs en vecka i förväg
beställs en vecka i förväg
april – september.
beställs senast vecka 45.
beställs senast vecka 45.

För beställning av övriga tjänster, kontakta kyrkogårdsföreståndare Ulrika Schlyter,
0704-41 66 10 måndag–fredag 7–15.30.
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Från konflikt till gemenskap

Skänk en julklapp!
För tredje året i rad samlar Lomma församling
tillsammans med Litauenhjälpen in julklappar
till behövande barn i Litauen.
Julklapparna får gärna innehålla leksaker, klädesplagg eller skrivmaterial. Kläderna och leksakerna behöver inte vara nya men hela och rena.
Märk paketen med ålder och storlek och om julklappen bäst passar för en pojke eller flicka.
Julklapparna kan lämnas i församlingshemmet
under förmiddagar i december månad
fram till och med 24/12.
Information: Helge Forsberg 040-41 11 40 eller
Jonas Gehlin, jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
0702- 95 66 05.

Jul i gemenskap
Julafton 12–14
Välkommen till gemenskap, julmat, dans kring granen i Byskolan.
Kostnad 50 kr/vuxen, 25 kr/barn.
År 2017 kommer katoliker och lutheraner att
tillsammans se tillbaka på reformationen 500
år tidigare.
Vid en gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka
den 31 oktober 2016 skrev påven Franciskus och
Lutherska världsförbundets president biskopen i
Jordanien och det Heliga Landet Munib Younan
under ett samarbetsdokument där det bland annat
heter: ”Katoliker och lutheraner bör alltid börja
i enhetens perspektiv och inte i splittringens,
för att stärka det gemensamma även om det är
lättare att se och erfara skillnaderna”.
Det är mycket mer som förenar än som skiljer
kyrkorna åt. Detta var huvudtemat vid det
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historiska mötet. Det är ett budskap som går
igen i dokumentet Från konflikt till gemenskap
som tagits fram genom femtio år av ekumeniska
samtal och som låg till grund för gudstjänsten i
Lunds domkyrka. Påven Franciskus poängterade
att ”katoliker och lutheraner nu påbörjat
vandringen tillsammans på försoningens väg
och att man med tacksamhet erkänner vi att
reformationen bidragit till att den Heliga skrift
fått en mer central roll i kyrkans liv”.

För matens skull anmälan senast den 18 december till
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se, 0704–41 98 70.

I Lom ma f örsamli ng kom mer vi u nder
refor mat ionså ret 2017 at t på oli ka sät t
uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen
på olika sätt, bland annat med föreläsningar,
studier och samtal.
11

Luciacafé 13 december

Kyrkans minsta

15–17 i församlingshemmet

träffas i församlingshemmet, Skolgatan 4.

16 Luciatåg med Sångfåglarna och Miniorerna

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.

Luciagudstjänster 13 december
18 och 19.30 i Lomma kyrka

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.

Kören La Voix
Jonas Gehlin, präst
Bengt Wittje, dirigent

Måndagar 9.30–11.30
Onsdagar 9.30–11.30

Pyssel- och bakkväll inför julen
7 december 16–20

Torsdagar 9.30–11.30
Fredagar 9.30–11.30
Terminsavslutning i Lomma kyrka med efterföljande fest i Byskolan 9 dec. kl. 10 i kyrkan.

Kom och pyssla och baka inför julen tillsammans med andra
som gillar att pyssla eller baka.

Vårterminen börjar den 16 januari.

Välkommen till församlingshemmet, Skolgatan 4.

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

Jullunch
15 december i Byskolan
Jullunchen inleds med middagsbön
i Lomma kyrka 12
Kostnad 75 kr
Anmälan senast 12 december till
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 040–41 61 20
Information: Maude Bengtsson,
maude.bengtsson@svenskakyrkan.se,
0704–41 66 08

Kyrkans träffpunkt på havsblick
Havsblick (Centrumgatan 4) varje tisdag från 13.
6 december Café med andakt
13 december Café med Luciatema
20 december Café med andakt
3 januari Café med andakt
10 januari Café med andakt
17 januari Café med andakt
24 januari Café med sång: Vi sjunger ut julen med Anders Juhlin
31 januari Café
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!
Information: Sofia Burman, sofia.burman@svenskakyrkan.se, 0702 – 73 06 20
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Stickcafé

Himmel och pannkaka

i Byskolan vid Lomma kyrka 18–21
19 januari
16 februari
9 mars
6 april
4 maj
Välkommen med eller utan handarbete. Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
Information: Lena Palmér 073 – 99 27 381

Torsdagsprogram i församlingshemmet

Välkommen till gemenskap för alla åldrar
med skapande, lek, sång och andakt
i Lomma församlingshem, Skolgatan 4.
Kvällen avslutas med himmelskt goda pannkakor.
Måndag 30 januari 16–18
Information: Elisabeth Erlansson

Intresserad av internationella frågor?

Lunch serveras 11.30–13.00, middagsbön 12.
24 november 13
Mitt Pakistan – en berättelse med bilder, dans och musik
Emma och Allen Wredberg Suleman
8 december 13
Från Franciskus till Disney – berättelsen om julkrubban
Kristina Lindström
19 januari 13
Vi sjunger ut julen
Bengt Wittje och Paul Johansson

Musiklek
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.
Fredagar 10.30–10.50 i församlingshemmet samtidigt som Kyrkans Minsta träffas.
Musiklek börjar vårterminen den 20 januari
Ingen föranmälan behövs men begränsat antal barn.
Information: Elisabeth Erlansson
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Torsdag 15 december 19
Kom, lyssna och samtala med
egenföretagaren, författaren och
ordföranden för ensamkommandes
förbund, Omid Mahmoudi.
Församlingshemmet, Skolgatan 4.
Välkomna!

Någon att prata med…
Välkommen till vår diakoniexpedition i
församlingshemmet, öppet 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.
Onsdagar 13.30–15.30
Torsdagar 09.45–11.45

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
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Ur almanackan
Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Tisdag 22 november

13.30

Havsblick, café

Julafton 24 december

Torsdag 24 november

11.30-13
13.00

Lunch i församlingshemmet
Mitt Pakistan

12-14
		
14.00

Söndag 27 november
11.00
1 i advent		
Ett nådens år

Festmässa, kör, trumpet
söndagsklubben. Kyrkkaffe i Byskolan

Tisdag 29 november

13.30

Havsblick, café

Torsdag 1 december

12.00

Middagsbön, lunch i Byskolan

Lördag 3 december

15.00

Månadens orgelkonsert

Söndag 4 december
2 i advent
Guds rike är nära

se annons om Jul på byn i Lommabladet

Tisdag 6 december

13.30

Torsdag 8 december

Dag				

Tid
11.00

Plats för gudstjänst/arrangemang
Samling kring krubban
Julaftonsfirande i Byskolan.
Anmälan senast 18 december
Julbön

23.30

Musikgudstjänst i julnatten

Juldagen 25 december

7.00

Julotta, kyrkokören

Annandag jul 26 december

18.00

Betlehemsmässa

Nyårsafton 31 december

16.00

Nyårsbön

Nyårsdagen 1 januari

16.00

Mässa på årets första dag

Havsblick, andakt

Trettondedag jul 6 januari

11.00

”Stjärnklart”, Musikgudstjänst

11.30-13
13.00

Lunch i församlingshemmet
Berättelsen om julkrubban

11.00

Högmässa

Fredag 9 december

10.00

Minstas avslutning i Lomma kyrka

Söndag 8 januari
1 ef trettondedag jul
Jesu dop

Söndag 11 december
3 i advent
Bana väg för Herren

16.00

Ord och ton i adventstid

Tisdag 10 januari

13.30

Havsblick, café med andakt

11.00

Högmässa

Tisdag 13 december

13.30

Havsblick med Lucia

Söndag 15 januari
2 ef trettondedag jul
Livets källa

15-17

Luciacafé i församlingshemmet

Tisdag 17 januari

13.30

Havsblick, café med andakt

16.00

Lucia i församlingshemmet

Onsdag 18 januari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

18.00

Luciagudstjänst i kyrkan

Torsdag 19 januari

19.30

Luciagudstjänst i kyrka

11.30-13
13.00

Lunch i församlingshemmet
Vi sjunger ut julen

Torsdag 15 december
12.00
Middagsbön, jullunch i Byskolan
				
Söndag 18 december
11.00
Högmässa
4 i advent
Herrens moder
18.00
Julkonsert, kyrkokören 125 årsjubileum
Tisdag 20 december
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Ur almanackan

13.30

Havsblick, café med andakt

2017

Söndag 22 januari
11.00
Söndagsmässa med brunch i
3 ef trettondedag jul		församlingshemmet
Jesus skapar tro
Tisdag 24 januari

13.30

Havsblick, café med andakt

Torsdag 26 januari

12.00

Middagsbön, Sopplunch i Byskolan

Lördag 28 januari

15.00

Månadens orgelkonsert
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 29 januari
4 ef trettondedag jul
Jesus är vårt hopp

16.00

Söndagsmässa, La Voix

Måndag 30 januari

16-18

Himmel och pannkaka i församlingshemmet

Tisdag 31 januari

13.30

Havsblick, café

Onsdag 1 februari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 2 februari

11.30-13

Lunch i församlingshemmet

Söndag 5 februari
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus

18.00

Gospelgudstjänst

Tisdag 7 februari

13.30

Havsblick, café med andakt

Torsdag 9 februari

12.00

Middagsbön, sopplunch i Byskolan

Lördag 11 februari

15.00

Månadens orgelkonsert

Söndag 12 februari
Septuagesima
Nåd och tjänst

16.00

Gudstjänst med små och stora, La Voix

Tisdag 14 februari

13.30

Havsblick, café med andakt

Onsdag 15 februari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 16 februari

11.30-13

Lunch i församlingshemmet

Söndag 19 februari
Sexagesima
Det levande ordet

11.00

Söndagsmässa, brunch 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.
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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.

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, 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

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

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

BARNLEDARE: Elisabeth Erlansson
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@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: Sofia Burman
Arbete:
0702-73 06 20
E-post:
sofia.burman@svenskakyrkan.se
DIAKON: Lena Hansen
Arbete:
0702-78 27 29
E-post:
lena.hansen@svenskakyrkan.se
KYRKOMUSIKER: 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

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

KYRKOMUSIKER: Anders Juhlin
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
anders.juhlin@svenskakyrkan.se

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

