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Guds julklapp till oss
För några veckor sedan vandrade jag sakta
genom Jerusalem och upptäckte då en port
med en skylt som jag inte hade sett tidigare.
Över porten kunde man läsa ”Santa´s house”.
Över porten hade någon hängt en bild med
Sankta Claus (tomten) ridande, inte på en
ren, men väl på en kamel över Jerusalem.
Intill porten fanns en liten brevlåda där man
kan lägga sin önskelista. Porten var nymålad.
Porten leder in till den latinska kyrkans
skolgård. Jag minns att när jag var här senast
hade någon sprejat ”pray for the priests in
Jerusalem”. Ja, prästerna i Jerusalem behöver
vår förbön, men inte bara prästerna, utan alla
som lever och bor i denna stad, judar, kristna
och muslimer.
Julklappar
När det närmar sig jul brukar vi önska oss
julklappar. Hårda paket, mjuka paket, nyttiga
paket, julklappar till oss själva och julklappar
som kommer andra till del och som räcker
längre. Våra jultraditioner sätter oss i en
speciell julstämning; maten, julklapparna,
sångerna, Betlehemsstjärnan i fönstret, ljusen
som glittrar.
Alla traditioner som vuxit fram genom
årtusen för att Gud gav oss en julklapp, ”ett
barn är oss fött”.

skulle var judarnas, det utvalda folkets
frälsare utan även vår frälsare. Inget jordiskt
är honom främmande. Han är Gud och
människa i samma person Jesus Kristus.

Det är vi som har uppdraget att gå ut med
budskapet om fred i tankar, i ord och i
handlingar. Det är varje människas plikt att
arbeta för fred, samförstånd, försoning och
upprättelse, såväl i mitt eget liv, i min familj, i
min församling och i den värld som vi lever i.

Han är fysiskt och konkret närvarande på
jorden, i allt som vi men utan synd. Vi lever
mitt i Guds hemlighet. Vi är själva en del av
den med våra kroppar och våra liv.

Detta är vår julklapp till Gud och varandra.
Guds julklapp till oss är då fridens gåva.

Julklappen är så stor, har så stor betydelse
att den räcker året om, att den finns på våra
läppar och i våra tankar året om.
Vi kan aldrig svika hoppet om fred på jorden,
ty han ”Ordet som blev kött och tog sin boning
bland oss”, han är född på jorden för att föra
fred och frid in i världen. ”Hans namn skall
vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader,
Fridsfurste”, läser vi hos profeten Jesaja
(Jes 9:6).

Frid kan handla om mycket
Frid kan vara känslan av att allt känns
harmoniskt och bra i mitt liv. Den där känslan
av lycka, av frid som egentligen inte går att
beskriva. Frid kan vara när livet är bra och
går sin gilla gång utan för mycket bekymmer
och orosmoln. Den största julklappen är
barnet som föds.
Han föds som jude bland judar och skulle
bli en god lärare och skriftlärd, en rabbi
samtidigt är han hela mänsklighetens frälsare.
Hemligheten med Jesus är att han inte bara

Det är denna verklighet, mänsklighetens
villkor som Gud delar med oss, då han blir
en av oss. Denna hemlighet är stor, ja så stor
att vi aldrig riktigt fullt ut kan förstå den.
”Inte ens änglar anar eller vet, djupet av Guds
hemlighet”, sjunger vi en psalm.
Låt oss göra som herdarna, gå och se!
Låt oss under året som kommer ofta gå
fram till krubban, se, förundras över livet
och ta emot honom i vårt hjärta. Då räcker
julklappen även när granens barr har fallit,
då räcker julklappen länge, länge. Julklappen
som kommer med frid i ditt liv, i mitt liv.
Jag önskar dig en välsignad jul och ett
gott nytt år!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Fridsfurste?
Ett underbart namn, men har det någon
täckning i verkligheten?

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem
han utvalt”, läser vi i julens evangelium i Lukas
kapitel två. Änglarnas julklapp till herdarna
och till mänskligheten; ”fred på jorden”.

Fridsfurste.
Julklappen till mänskligheten är ett litet barn,
något värnlöst, någon som behöver omsorg
och beskydd, precis som vilket barn som
helst, inte en furste precis. Ändå är det något
märkligt med detta barn.

Fred på jorden, det låter som en utopi. Så blev
det ingen fred på jorden, ingen fridfull jul i
det heliga landet detta år heller. Ändå brusade
änglasången i Födelsekyrkan precis som över
allt annars i världen denna julnatt, liksom alla
stora gudstjänster året om.

Han är annorlunda, så annorlunda att
kungar och härskare blir rädda för honom,
så annorlunda att herdar och änglar kommer
och hyllar honom, så annorlunda att kosmos
strålar av extra stjärnglans.
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Freden är hans budskap och friden hans gåva
Gud ger barmhärtighet och kärlek till de
människor som skapar fred och frid. Freden
är hans budskap och friden hans gåva.
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JUL NYÅR OCH TRETTONDEDAGSTID I LOMMA KYRKA
SAMLING KRING KRUBBAN
Julafton 11
”Jesu födelse”
Musiker: Bengt Wittje, Julaftonskören
Präst: Anna Davidsson Bremborg
JULAFTONSFIRANDE
Julbön på Havsblick 13
Präster, diakon, musiker från Svenska kyrkan och Strandkyrkan
JULBÖN
Julafton 14
”Ett barn är fött”
Musiker: Bengt Wittje
Solosång: Ruth Edman, sopran
Präst: Jan-Olof Aggedal
MUSIKGUDSTJÄNST I JULNATTEN
Julafton 23.30
”Stilla natt”
Musiker: Bengt Wittje med solister och instrumentalister
Präst: Oskar Styf
JULOTTA
Juldagen 7
”Var hälsad sköna morgonstund”
Lomma kyrkokör
Musiker: Petra Hessung
Präst: Oskar Styf

NYÅRSBÖN
Nyårsafton 16
”Mot en ny tid”
Musiker: Petra Hessung
Solosång: Erik Brumark, tenor
Präst: Jan-Olof Aggedal
NYÅRSDAGEN
Mässa på årets första dag 16
”Ett nytt år i Jesu namn”
Musiker: Petra Hessung
Präst: Lisa Buratti
TRETTONDEDAG JUL
6 januari 11
”Guds härlighet”
Gudstjänst med julens psalmer
Kören Andante
Musiker: Maria Jönsson
Flöjtist: Sara Fredriksson
Präst: Lisa Buratti
FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAG JUL
13 januari 11
”Jesu dop”
Söndagsmässa med julgransplundring och gröt i församlingshemmet
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Anna Davissson Bremborg

BETLEHEMSMÄSSA
Annandag jul 16
”Brödhuset”
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Anna Davidsson Bremborg
SÖNDAGEN EFTER JUL
30 december 11
Högmässa
”Guds barn”
Musiker: Petra Hessung
Präst: Jan-Olof Aggedal
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Ge en viktig julklapp som varar länge

#ENFLICKAÄRFÖDD

En del av Lomma församlingsverksamhet är
att stödja människor som på olika sätt inte
har det så lätt i livet.

Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i
Arusha, Tanzania. Mamma Beatrice känner
sig privilegierad. Hon är tacksam för att hon
och maken har möjlighet att ge Grace den
omvårdnad hon behöver.

Vi gör det genom samtal och möten, genom
att informera och genom att samla in frivilliga
gåvor som kan användas som hjälp här
hemma och långt borta.
Vid våra gudstjänster samlar vi in kollekt
till olika ändamål, en del ändamål är samma
för hela Svenska kyrkan, andra kan vi i
församlingen påverka.
För att inte splittra oss på många olika
ändamål har vi bestämt att vi särskilt stödjer
tre kyrkliga organisationer som arbetar för en
bättre värld: Svenska kyrkans internationella
verksamhet, Svenska Jerusalemsföreningens
skola i Betlehem och Skånes Stadsmission.
Just i år har vi fokus på, precis som hela
Svenska kyrkan, flickors och kvinnors behov.

Ge en viktig julklapp som varar längre
#ENFLICKAÄRFÖDD – Svenska kyrkans
internationella arbete

Just i år har vi fokus på, precis som hela
Svenska kyrkan, flickors och kvinnors behov.

Ge en viktig julklapp som varar längre
#ENFLICKAÄRFÖDD – Svenska kyrkans
internationella arbete
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
Svenska Jerusalemsföreningen
Svenska Jerusalemsföreningen driver Den
Gode Herdens skola för drygt 350 palestinska
flickor från förskola till studentexamen.
Genom skolverksamheten vill föreningen
• stärka kvinnans ställning genom att
erbjuda kvalificerad undervisning för
flickor och rusta dem för att ta ansvar i
lokalsamhället
• bidra till fred och försoning och erbjudna
såväl kristna som muslimska flickor i
Betlehem undervisning.
• Stärka den kristna minoriteten i Jesu egen
födelsestad.

Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3 BG 900-1223

Swisha till 123-218 27 23
PG 20 69-3 BG 401-3330

Svenska Jerusalemsföreningen
Svenska Jerusalemsföreningen driver Den
Gode Herdens skola för drygt 350 palestinska
flickor från förskola till studentexamen.

Skånes Stadsmission
Skåne Stadsmission möter människor som
lever i utsatta livssituationer.

Genom skolverksamheten vill föreningen
• stärka kvinnans ställning genom att
erbjuda kvalificerad undervisning för
flickor och rusta dem för att ta ansvar i
lokalsamhället
• bidra till fred och försoning och erbjudna
såväl kristna som muslimska flickor i
Betlehem undervisning.
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Det kan handla om psyk isk ohälsa,
hemlöshet och fattigdom.
Det är vuxna och barn som kommer till
öppna verksamheter, boenden, hälsovårdsmottagningar och nattjour.
Swisha till 900-3252
BG 900-3252

Grace fick födas på sjukhus och har en
f ödelseat test. Födelseat testen bet yder
at t hon sena re i livet ka n skaf fa sig
identitetshandlingar och kan rösta, öppna
bankkonto, ta lån, kräva sin arvsrätt eller
resa till ett annat land.
I länder där registreringen av ett barn
är k rånglig är det många f lickor som
aldrig registreras, som aldrig får egna
identitetshandlingar. Redan vid födelsen
avgörs f lickors möjlighet att själva få
bestämma över sina liv.
I den del av Tanzania där Grace är född
finns stora utmaningar för flickor. Många
tonårsf lickor gifts bort och många blir
gravida. I Tanzania tillåts skolflickor som blir
gravida inte gå i skolan varken under eller
efter sin graviditet.
De blir nekade den utbildning och kunskap
de behöver för att göra sina röster hörda i
samhället. En ung flickas kropp är dessutom
inte mogen för en graviditet.
Det f in ns et t t ydligt samband mellan
tonårsgraviditet och barnadödlighet och
mödradödlighet.
Ytterligare en stor utmaning i området är att
över 60 procent av flickorna könsstympas –
trots att kvinnlig könsstympning är förbjudet
enligt lag. Könsstympning är en sedvänja
som kan innebära livshotande skador och ge
men för livet. Lutherska kyrkan i Tanzania
driver ett omfattande arbete för att stoppa
könsstympningen.

De religiösa ledar na i samhället, som
har ansvar för att upprätthålla kulturella
t raditioner, har stor t inf ly t ande över
människors liv. Förändring kan ske när dessa
ledare tar avstånd från könsstympning och
annat könsbaserat våld.
När en flicka växer upp kommer hon se sina
möjligheter att expandera – eller minska. En
flicka som blir självständig och utforskar nya
intressen – eller tvingas in i hushållsarbete
eller blir en vara som kan bytas bort.
Nyfödda Grace har möjlighet att leva ett
bra liv tack vare kärleksfulla föräldrar och
ett samhälle i utveckling. Genom Svenska
kyrkans internationella arbete kan vi stärka
flickors rätt till en god hälsa, värdighet och
makt över sitt eget liv.
I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår
från första advent 2018 till trettondedag jul
2019, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans
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internationella arbete - för varje människas
lika värde och makt över sitt eget liv. Stöd
kampen för varje människas rätt till ett
värdigt liv – ge en gåva idag!

Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
Tack för din gåva!

Fem rättigheter i fokus
Flickor utsätts för diskriminering och
orättvisor, bara för att de föds som flickor.
I f lera delar av världen anses f lickor
mindre värda än pojkar. Miljontals f lickor
saknar egna identitetshandlingar vilket
innebär att de bland annat inte kan rösta
eller öppna ett bankkonto.
I många länder får de inte äga land eller
ä r va egendom. Dä r med ha m na r de i
beroendeställning och får svårt att påverka
sin egen situation.
Rätten att erkännas som person påverkar
tillgången till alla övriga rättigheter.
Svenska kyrkans internationella arbete
stödjer projekt över hela världen för att stärka
flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt
över sitt eget liv.

Fotograf: Helen Goldon/IKON

– Jag tror att Grace kommer att få ett bättre liv än vad jag har haft. Vi har ingen lyx att erbjuda,
men vi kan ge henne allt hon behöver. Och vi kommer att kunna satsa på hennes utbildning.
I den globaliserade värld vi lever i blir utbildning bara viktigare och viktigare. Om Grace
utbildar sig kommer det att hjälpa henne i livet, men utbildning gör också att hon kan hjälpa
hela familjen, konstaterar mamma Beatrice.
Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor.
Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning.
Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst.
Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi den
stora möjligheten att tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas.
För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde – oavsett kön.
Så långt räcker pengarna
60 kr 10 kg näringsersättning för barn i Burma
280 kr En veckolön för en socialarbetare på ett Safe House för flickor i Tanzania
200 kr Preventivmedelsrådgivning för tio kvinnor i Sydafrika
390 kr En veckolön för en mentormamma
405 kr Ett barn får skolmaterial, mellanmål och lunch under en termin på Filipinerna
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1. RÄTTEN TILL MAT
Allt fler människor i världen kan äta sig
mätta. Men stora grupper får inte del av
framstegen och fortfarande är var åttonde
män niska under närd. Of tast är den na
människa en flicka eller kvinna.
I vissa kulturer är det tradition att mammor
och systrar äter sist efter det att män och
bröder har ätit.
Vi arbetar för allas rätt till mat.
2. R ÄTTEN TI LL TRYGGH ET OCH
FÖRSÖRJNING
Flickor och kvinnors möjlighet att ärva och
äga mark och annan egendom påverkar deras
möjlighet att försörja sig och ha inflytande på
familjens ekonomi.
De är ofta ansvariga för att ta hand om barn
och utföra oavlönat hushållsarbete vilket
ytterligare begränsar deras möjligheter att
utbilda sig eller arbeta utanför hemmet.

Vi arbetar för att stärka kvinnors tillgång till
ekonomisk och social trygghet.
3. RÄTTEN TILL SIN KROPP
Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och
våld inom familjen är exempel på övergrepp
som flickor utsätts för.
Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall
som mäns egendom och deras främsta värde
kopplas till reproduktion. Tidiga graviditeter
kan leda till svåra skador eller till att flickor
inte kan eller får gå i skolan.
Vi arbetar för flickors och kvinnors rätt att
bestämma över sina egna kroppar.
4. RÄTTEN TILL HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Flickor får sämre vård och omsorg än pojkar,
trots att de löper högre risk att utsättas
för sjukdomar på grund av undernäring,
diskriminering och könsrelaterat våld.
I många delar av världen får flickor inte tillgång
till sexualupplysning och preventivmedel och
kan inte skydda sig mot könssjukdomar och
oönskade graviditeter.
Mens är ofta tabubelagt och skamligt. Genom
uppsökande hälsoarbete i utsatta områden
kan fler flickor ges den hälsokunskap och
vård de har rätt till.
5. RÄTTEN TILL UTBILDNING
Fattigdom och traditionella, kulturella och
religiösa normer bidrar till att många familjer
inte prioriterar skolgång för sina döttrar.
Utbildning kan ge kunskap om rättigheter
och ökar möjligheterna att kunna navigera i
och påverka samhället.
Vi arbetar för flickors rätt till utbildning för
att de ska ha möjlighet till egen inkomst och
ökad makt över sitt liv.
Text: Anna Wahlgren
Foto: Helen Goldon/IKON
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Första söndagen i advent

Musik i Lomma kyrka

Festgudstjänst i Lomma kyrka 11

1 december 15
Musik i advent
Ruth Edman, sopran
Klas-Göran Wahlgren, violin
Bengt Wittje, orgel och piano

Lomma kyrkokör, kören La Voix, Matteo Battistoni, trumpet under ledning av
Petra Hessung och Bengt Wittje. Församlingens präster, diakoner och medarbetare.
Predikan av Jan-Olof Aggedal. Söndagsklubben – barnens samling under
gudstjänsten med bibelberättelse, sång och pyssel. Kyrkkaffe i Byskolan.

Julstuga i Lomma församlingshem
Söndagen den 9 december mellan 11–15.30
Välkommen till församlingshemmets julstök.
Här kan du vara med och grilla äpplen i trädgården adventspyssla,
dansa kring granen, äta julgröt och lussekatt
Men framför allt: Missa inte årets julspel 13.
Körerna Andante och Sångfåglarna medverkar.

Jullunch i församlingshemmet 6 dec 12

13 december 18 och 20
Luciahögtid
La Voix, Young Voices, juniorkören, instrumentalensemble
under ledning av Petra Hessung och Bengt Wittje.
Entré 20 kr.
Biljetter kan köpas på Lomma bibliotek
Eventuellt överblivna biljetter säljs vid entrén Lomma kyrka.
Insläpp en halvtimme före respektive framförande.
Onumrerade platser.
15 december 15
Advents- och julkonsert
Hannes Öberg, baryton
Lomma kyrkokör
Instrumentalensemble
Petra Hessung, dirigent
Fri entré. Kollekt till Svenska kyrkans julinsamling.
Insläpp 14.30.
20 december 19
Julkonsert med La Voix och instrumentalister under ledning av Bengt Wittje
6 januari 16
Julens sånger
Kören Andante, Sara Fredriksson, flöjt
Musikalisk ledning Maria Jönsson
Präst: Jan-Olof Aggedal

Välkommen till middagsbön, jullunch och julallsång med Hålligångkören.
Anmälan senast 30 november till
expeditionen tfn 41 61 20 eller
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Begränsat antal platser.
Uppge eventuella allergier.
Kostnad 80 kr betalas på plats.
Eftermiddagen beräknas avslutas 14.30.
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JULKRYSS
BILD: PIXABAY.COM

JULKRYSS

SENTI- PETAR I
MENTALA MATEN

fRÅN
LOMMA
TILL
ARLÖV

gRUNDLIgT

LCHf

STRONTIUM

DÖRRPOSTEN

fÖRA LIV

PLAgg

MELLAN
TVÅ HÖTAPPAR

HA DET
BRA

gÅ TILL
fOTS
PYTON

gENMÄLE

gAMMAL
STAD

HUggA AV

VERKLIg I ANDELONDON fATTIg

gRÄSMARK

HÅRD
YTA

LÅNg TID
UNDERSKOTT
ALTARPLATS

PROfET SOM
fÖRUTSADE
jESUS fÖDELSE

HAR
SKÅL

SLÅ
INgET
DjUPT
SÅR

DEL AV
DYgN

DRAS
ÅT
LITURgISK fÄRg
I ADVENTSTID

fRÖSKAL
SNÅLVATTEN
VARENDA
EN

.......

BRINgAR
REDA I
KORT
SIffRA

jOB 34:12
gUD gÖR
INgENTINg

HAMNSTAD
gLIDA

LÅTIT
SLIPPA

...

NATRIUM
VIDAR
SAMLINgSPLATS

MÅSTE
KANSKE
RESENÄR
gÖRA

KÄNNER
SIg
fRAM

LITEN
PARTIKEL

ÖPPNINg
VARA
RÄDD
fÖR

UTAN
STRUKTUR

BETAR PÅ
HÖg HÖjD
SLUTORD

fAR
fRAM

VÄNDNINg
UTESLUTANDE
INBRINgA
BEDRÄgLIg

BEDYRAR
DOMÄN

KLAgAN

VILSELEDER

VARA
KVAR

SYDVÄST
MENADE

fALLA
SAMMAN
ILLVILLIg

fARA

VIRKE

ELEgANT

SÄTT ATT
SITTA PÅ

NYHETSBYRÅ

SKA DRA
SKA VÄL
SLITSTARK

VÄL
SEDD
SÄNDEBUD

Skrivbildmeningen
bildmeningen
i ettoch
mail
och
svar till lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Skriv
i ett mail
skicka
dittskicka
svar tillditt
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller
lämna svaret
församlingsexpeditionen
senast 8 januari.
Vi lottar
ut trepåböcker
och tre tröstpriser.
Vi lottar ut tre böcker och tre tröstpriser.
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HAR
LÅNg
LUgg
KLÄDSEL

SES
jAgAD

ENgBERg
ÄR
BLIXTSNABB

EN
fÖRSTA
ANHALT

HAR jULKONSERT
9 DEC I
LOMMA KYRKA

SMILA

BRICKMAT

fÖRVARINgSUTRYMME

SCHÄfER

BRÄNNER
UPP

BREDVID

fINT fOLK

LISA SOM
ÄR PRÄST I
fÖRSAMLINgEN

HAR TIO
BEN

MUTBAR
ÖVERHÄNgANDE

DAgSfÄRSK
SKA INTE
SKÅDEBRÖDET

TjÄNSTgÖR

PRIMAT
KAN
fUNgERA
SOM
LOTT

ADVENT INLEDER
BIfALL MACBETH KYRKOÅRET OCH HAR SOM
MÅL
I LULEÅ
BETYDER
?

SAMLAS VI VID
24 DEC I LOMMA
KYRKA

VÅR
VALUTA

DATORHAVERI

fASA
fÖRgÄNg- SOM HÖR
LIgA IHOP MED
HEM

MCBAIN

RÖVARBANDET

eller lämna svaret på församlingsexpeditionen senast 8 januari.
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Lommamässan

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

i samarbete med Strandkyrkans församling

Välkommen till gemenskap, kaffe och andakt varje helgfri tisdag 13.30–15.00
Fika 10 kr. En del tisdagar är det något extra inslag, se nedan:

Varje onsdag firas mässa 18. En onsdag i månaden träffas vi i Strandkyrkan,
Sävgången 2 (30 januari och 27 februari), övriga onsdagar
i församlingshemmet (Skolgatan 4).
Välkommen till en kvällsmässa med ett enkelt och vardagligt språk.
Varje vecka har ett tema. Du ges tillfälle att tända ljus, skriva dina egna böner
och delta i nattvarden. Kom du också och dela en stund med oss mitt i vardagen.
Hämta kraft och delta i gemenskapen. Efter gudstjänsten inbjuds till
fika och samtal om kvällens tema. Kvällen avslutas cirka 19.15
Vårens teman:
16 jan Törst
23 jan Tro
30 jan Ljus
6 feb Frö
13 feb Tjänst
20 feb Ordet
27 feb Kärlek
6 mars Askonsdagen – fasta

15 januari
”Vi städar ut julen”
29 januari
”Möta nya vänner i Tanzania”
om vårt blivande vänstift i den lutherska kyrkan i nordöstra Tanzania
Madeleine Anderberg
26 februari
”Kärlekens väg”
Elisabet Ädelroth, piano och sång, Christina Hansson, sång
Tisdagarna på Havsblick är ett samarbete mellan
Svenska kyrkan och Strandkyrkan i Lomma.
Information: Sofia Burman, sofia.burman@svenskakyrkan.se,
0702 – 73 06 20 och Hillevi Jönsson, 0708-85 42 45

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.
5 december
19 december
16 januari
30 januari
13 februari
27 februari
13 mars
27 mars
10 april
24 april
8 maj
22 maj
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18 december
”Jul i tro och tradition” Jan-Olof Aggedal

Nytt! Julbön på Havsblick 13 på julafton
I anslutning till kommunens öppethållande på Mötesplats Havsblick, är du
välkommen att fira julbön tillsammans med Strandkyrkans och
Lomma församlingar i träffpunktslokalen 13.

Torsdagsluncher i församlingshemmet 11.30–13.30
Start 24 januari
Middagsbön 12.00
Nytt! Till våren serveras lunch varje vecka.
Jämna veckor: sopplunch
Ojämna veckor: husmansinspirerad lunch
Lunch samt kaffe och kaka 40 kr
Vegetariska alternativ och glutenfritt finns alltid.
Övrig specialkost meddelas två dagar i förväg.
OBS! Ingen lunch följande torsdagar: 21 februari, 21 mars, 18 april.
Vårens sista lunch är torsdag 23 maj.
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Diakoniexpedition torsdagar 9.45–11.45

Vi läser Apostlagärningarna

Uppehåll 27 december och 3 januari. Öppnar igen 10 januari.

Apostlagärningarna är de första kristnas berättelse, i en tid som på många sätt
speglar vår egen. Varannan onsdag träffas vi för att följa apostlarna på deras
resor genom Romarriket och samtala om det som berör oss.

”Livsstegen – 12 steg till inre hälsa”

Välkommen att vara med du också, en gång eller flera!

Fortsätter med ny grupp till våren 2019, start 23 januari.

Onsdagar udda veckor från och med 16 januari 10–11.30 i
församlingshemmets café med Lisa Buratti som samtalsledare.

Sluten samtalsgrupp som träffas onsdagar jämna veckor 16.30–18.
Alla ställs vi inför situationer eller kriser i livet som vi inte riktigt själva kan reda ut.
Ibland kan det kännas hopplöst. Kanske söker vi efter ett djupare livsinnehåll,
kanske behöver vi bara få sätta ord på våra tankar.
Vi samtalar och funderar tillsammans med utgångspunkt i
Olle Carlssons bok ”Livsstegen”. Du behöver inte ha läst boken.
Boken finns till försäljning i församlingshemmet.
Anmälan till diakon Sofia Burman

Leva vidare grupp
När någon som stod dig nära, en livskamrat, gått bort påverkar det livet på olika plan.
Nya känslor och svåra 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 startar en ny grupp onsdagen den 16 januari, vilken träffas vid fem tillfällen.
Frågor besvaras av och anmälan senast 11 januari till Sofia Burman.
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Kyrkans minsta
träffas i församlingshemmet, Skolgatan 4.
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.
Vårterminen börjar måndag 14 januari
Måndagar 14–16
Torsdagar 9.30–11.30
Fredagar 9.30–11.30
Information: Elisabeth Erlansson,
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se, 0704 – 41 98 70.
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Ur almanackan

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Torsdag 29 november

10-16

Café i församlingshemmet.

12.00

Middagsbön i församlingshemmet.

Torsdag 13 december
18.00
Luciahögtid i Lomma kyrka,
		
Young voices, juniorkören, La Voix.
		Biljetter.

15.00

Månadens orgelkonsert.

Lördag 1 december

Söndag 2 december
11.00
Festmässa, Lomma kyrkokör, La Voix,
1 i advent		
trumpetare, Lomma kyrka, kaffe i Byskolan.
Ett nådens år
				
Tisdag 4 december
13.30
Kyrkans träffpunkt på Havsblick.
Onsdag 5 december

12.00

Andrum – Lunchmusik på kyrkans orgel.

Plats för gudstjänst/arrangemang

20.00
Luciahögtid i Lomma kyrka,
		
Young voices, juniorkören, La Voix.
		Biljetter.
Fredag 14 december
10.00
		

Minstas avslutning i Lomma kyrka, fika
och dans kring granen i Byskolan.

Lördag 15 december
15.00
		

Advents- och julkonsert i Lomma kyrka.
Lomma kyrkokör

Söndag 16 december
3 i advent
Bana väg för Herren

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 18 december

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 19 december

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Väntan.

Torsdag 6 december
12.00
		

Middagsbön i församlingshemmet
Jullunch, julallsång, Hålligångkören.

Söndag 9 december
2 i advent
Guds rike är nära

10.00

Mässa i församlingshemmet.

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Graviditet.

11–15.30

Julstuga i församlingshemmet.

Torsdag 20 december

19.00

Julkonsert, La Voix i Lomma kyrka.

Söndag 23 december
4 i advent
Herrens moder

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.
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Julspel i församlingshemmet, Andante och
		Sångfåglarna.

Tisdag 11 december

17.00

Kulturskolans julkonsert i Lomma kyrka.

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

15-17

Luciacafé i församlingshemmet.

24 december Julafton
11.00
Samling vid krubban i Lomma kyrka. 		
		Julaftonskören

16.00
Luciatåg i församlingshemmets café,
		Sångfåglarna.
Onsdag 12 december
18.00
		

18

Tid

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Förundran.

25 december Juldagen
Jesu födelse

13.00

Julbön på Havsblick.

14.00

Julbön i Lomma kyrka.

23.30

Julnattsgudstjänst i Lomma kyrka.

7.00

Julotta i Lomma kyrka.
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

26 december Annandag jul
Martyrerna

16.00

Betlehemsmässa i Lomma kyrka.

Torsdag 24 januari
12.00
		

Lunch med middagsbön i
Församlingshemmet.

Söndag 30 december
Söndag e jul
Guds barn

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Söndag 27 januari
3 e trettondedag jul
Jesus skapar tro

11.00

Högmässa i församlingshemmet.

Nyårsafton 31 december

16.00

Nyårsbön i Lomma kyrka.

Tisdag 29 januari

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 30 januari

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

2019

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

1 januari Nyårsdagen
16.00
I Jesu namn		

Mässa på årets första dag i
Lomma kyrka.

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Strandkyrkan. Ljus.

6 januari
16.00
Trettondedag jul		
Guds härlighet i Kristus

Gudstjänst med julens sånger
i Lomma kyrka, Andante, flöjtist.

Torsdag 31 januari
12.00
		

Lunch med middagsbön i
Församlingshemmet.

Tisdag 8 januari

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Söndag 3 februari
11.00
Kyndelsmässodagen		
Uppenbarelsens ljus

Gudstjänst med små och stora
i Lomma kyrka, Sångfåglarna.

Söndag 13 januari
1.00
1 e trettondag jul		
Jesu dop

Söndagsmässa. Julgransplundring
och gröt i församlingshemmet.

Tisdag 5 februari

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Tisdag 15 januari

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 6 februari
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Frö.

Onsdag 16 januari

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

Torsdag 7 februari

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Tröst.

Fredag 8 februari

17.30-20.30

Stickcafé i församlingshemmet.

Lördag 19 januari

15.00
13.30
12.00

Doplördag.

Söndag 10 februari
5 e trettondedag jul
Sådd och skörd

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Söndag 20 januari
2 e trettondag jul
Livets källa

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 12 februari

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 13 februari

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel

Tisdag 22 januari

13.30

13.30

Onsdag 23 januari
18.00
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Kyrkans träffpunkt på Havsblick.
Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Tro.

13.30

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Tjänst.

Torsdag 14 februari
12.00
		

Lunch med middagsbön i
Församlingshemmet.
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 17 februari
Septuagesima
Nåd och tjänst

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 19 februari

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 20 februari
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Ordet.

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 f lera
lördagstider för dop i Lomma kyrka. Har du
frågor om dopet är du välkommen att ringa
någon av f örsamlingens präster. Vill du
boka tid för dop är du välkommen att ringa
församlingsexpeditionen tfn 040 – 41 61 20.

Söndag 24 februari
11.00
Söndagsmässa med brunch i
Sexagesima		församlingshemmet.
Det levande ordet
Tisdag 26 februari

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 27 februari

12.00

Andrum på kyrkans orgel.

18.00
		

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.

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Strandkyrkan. Kärlek.

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.
Hur gör jag?
Nytt från 1 oktober är att du behöver uppge ett kundnummer.
Ring till expeditionen så hjälper vi dig med det.
Expeditionens öppettider är måndag, onsdag-fredag 10–12, tfn 040–41 61 20.
När du fått kundnumret bokar du kyrktaxi på tfn 040–41 41 41.
Uppge alltid direkt att det är kyrktaxi du ska beställa så kopplas du rätt.
Du måste ringa minst 45 minuter innan avfärd.
Du måste uppge varifrån du åker och vart du ska åka.
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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: Anna Davidsson Brenborg
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
anna.davidsson.bremborg@svenskakyrkan.se
Präst: Lisa Buratti
Mobiltelefon:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se
Präst: Oskar Styf (t.o.m. 13/1)
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
oskar.styf@svenskakyrkan.se
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: Petra Hessung
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
petra.hessung@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker: Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Pedagog: Sara Emilsson
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
sara.emilsson@svenskakykran.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:
40-41 61 20
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd: Maude Bengtsson
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post: maude.bengtsson@svenskakyrkan.se
Fastighets- och kyrkogårdschef:
Cristina Anderberg
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post: cristina.anderberg@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: Jan-Olof Aggedal & Helena Goldon/IKON
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal

