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Utsikt ger insikt

Julkrubban – en biblisk bilderbok

Jag stod på berget Nebo och likt Moses
blickade jag ut över andra stranden av
Jordan. Blickade jag åt ena hållet anade jag
Qumran, där Johannes döparen en gång i
tiden höll till. Jeriko ligger helt nära och syns
tydligt. Jordanfloden är inte så bred som vi
ofta föreställer oss. På de smalaste ställena
endast omkring åtta meter. Långt borta
genom soldiset kunde jag ana tempelplatsen
i Jerusalem och lite närmare Betlehem,
centrala platser i Jesu liv.

I den lilla bystantiska kyrkan Panaghia
Kera på östra Kreta har människor samlats
till tillbedjan och gudstjänst allt sedan
1200-talet. De välbevarade freskerna är en
biblisk bilderbok.
Trots att jag har besökt kyrkan åtskilliga
gånger de senaste tjugo åren fastnade jag i
somras för en av freskerna som jag inte hade
uppmärksammat vid tidigare besök.
I mitten av bilden ser vi en lätt plågad
jungfru Maria ridande på en vit åsna. Bakom
henne går en äldre man som ser bekymrad
ut. Han visar med handen på jungfru Maria.

Betlehem, en lite stad i landets utkant vid
den tiden då kejsar Augustus utfärdade
en förordning om att hela världen skulle
skat t sk r ivas. Betlehem, en liten och
betydelselös stad, som troligen hade fallit i
historiens glömska om inte världshistorien
radikalt skrivits om i denna stad.

Men det är inte dessa två som påkallar
min uppmärksamhet utan de två unga
män, en framför och en bakom åsnan.
Kyrkvaktmästaren ser att jag dröjer framför

Ett barn föds, ett barn från Betlehem.
I Betlehem väljer Gud att bli människa.
Tänk, han som är Gud, som är större än
allt skapet, blir en av oss. Gud som har all
makt, alla möjligheter, delar människans
utsatthet. Gråter och skrattar, fryser och
svettas, är rädd och trygg, blir dödlig men
är ändå odödlig.

Men varje gudstjänst i jul, varje gång vi
läser julevangeliet från Lukas kapitel två är
vi tillsammans i Betlehem.

En livsresa från födelse till död och från död
till evigt liv. Herdarna började ana att det var
något speciellt med barnet när det fick höra
änglasången och se barnet i krubban. Anar
du att det är något speciellt med barnet?

Han som tronar högt i skyn,
oåtkomlig för vår syn,
blir ett barn i jungfruns famn,
Jesus Kristus är hans namn.
Nära kommer livets ord,
tar gestalt på denna jord.
Mitt ibland oss här,
visar oss vad kärlek är.
Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord!
Med önskan om Guds välsignelse över ditt
advent och din jul!

Jag anar det.
Därför vill jag med herdarna gå in till
Betlehem för att med egna ögon se och med
egna öron höra det som har hänt.
D e n n a g å ng blev d e t i nge t b e s ök i
Födelsekyrkan, jag fick nöja mig med att
skymta Betlehem genom soldiset.
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bilden och kommer fram till mig och frågar:
”Ser du att detta är en modern familj?
Den nya familjekonstellationen där den unga
frun väntar barn med den äldre mannen
samtidigt som hans söner från tidigare
äktenskap är med på resan till Betlehem.”
Nej, jag hade inte uppmärksammat detta
tidigare, men nu ser jag den unge Jakob,
omnämnd i Bibeln som Herrens broder och
som långt senare skulle bli kyrkans förste
biskop i Jerusalem.
Han bär sin väska hängande på en käpp
över axeln. Den unge man nen bakom
åsnan är antingen en tjänare, så säger
kyrkvaktmästaren, eller så är det ytterligare
en av de Jesu bröder som omnämns i
Matteusevangeliet 13:55.

Det är jul igen.
Ett barn är oss fött.

Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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Hela familjen på väg till skattskrivningen
i staden Betlehem varifrån deras släkt
härstammar.
Så vill fresken på kyrkväggen förmedla en
bild till betraktaren, till oss av hur det kunde
ha sett ut den gången då ”Josef, som genom
sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig
från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till
Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig
tillsammans med Maria, sin trolovade, som
väntade sitt barn.” (Luk 2:4–5)
Den första julkrubban
Ungefär samtidigt som fresken målades i
kyrkan Panaghia Kera strävade munken
Franciskus av Assisi efter att människor
med sin fantasi skulle kunna leva sig in
i Jesu födelse: ”Jag vill i verkligheten
framställa åminnelsen av det nyfödda
bar net som f öddes i Betlehem: se så
mycket som möjligt med mina kroppsliga
ögon hur obekvämt han hade det utifrån
sina behov som nyfödd, hur han låg i en
krubba och hur han vilade på hö, med en
oxe och en åsna stående bredvid”, heter det
i Den helige Franciskus levnadshistoria.
Den första julkrubban, anser många, såg
dagens ljus år 1223 i Greccio beläget
på den italienska landsbygden mellan
Rom och Assisi. Det blev en mycket
”levande” julkrubba med en oxe och en
åsna närvarande.
Fr a n c i s k u s sjö n g j u le v a n g el ie t o c h
predikade för de församlade.
Han vill genom sitt sätt att framföra det
glada budskapet om Frälsarens födelse
i Betlehem betona att Gud verkligen har
blivit människa och att inkarationen berör
hela skapelsen.
Men Franciskus är troligen inte den förste
som försöker åskådliggöra det som hände i
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Betlehem i samband med kejsare Augustus
skattskrivning.
Från mysteriespel till julkrubba
Redan långt före Franciskus försökte man
göra födelseberättelsen levande genom
jultablåer, julspel. Påven Liberius (död 366)
lät bygga en krubba av silver som bars runt
genom Roms gator. Mysteriespel, en sorts
kyrkospel, anordnades vid krubban med
repliker, växelläsningar och sång.
Den troligtvis äldsta julkrubban finns redan
år 1291 i ett kapell i Santa Maria Maggiore
i Rom. Från 1300-talet och framåt finns allt
fler krubbor kända i Italien. Vid 1400-talets
mitt sprider sig seden till Neapel där
landskapet blir allt större och figurerna ökar
i antal. Från senare hälften av 1500-talet
sprids krubbseden vidare till Frankrike,
Tyskland, Österrike, Schweiz, Spanien,
Tjeckoslovakien och Polen.
Julkrubban kommer till Sverige
Under andra hälften av 1800-talet omnämns
den första krubban i en kyrka i Sverige.
Den finns i Sancta Eugenia katolska kyrka
i Stockholm. Krubbsedan ansågs vid denna
tidpunkt som en katolsk sed.

Världens troligen äldsta Julkrubba från 1291.
Den pryder idag sin plats i Fjelie 1100-talskyrka
i Lunds stift. Lomma kyrka pryds av en
julkrubba från slutet av 1940-talet.

I flera privathem, även i lutherska, fanns
julkrubbor redan. Ersta Diakonissanstalt i
Stockholm blir banbrytande för krubbseden
i Sverige.

Julens huvudpersoner i krubbans ikonografi
En lite äldre man anländer till Betlehem
ledande en åsna. På åsnan sitter en mycket
yngre kvinna som ser så trött och plågad ut.
Inte konstigt då hon är höggravid.

Med början år 1906 ställdes en julkrubba
upp på samlingssalens julbord. Krubban
gjorde troligtvis sitt intåg i kyrkorummet
då komminister August Lindh, trettondedag
jul år 1923 invigde julkrubban i Hjorthagens
kyrka, Stockholms stift.

Mannen heter Josef och kommer att gå till
historien som Jesu plastpappa. Han har
förlovat sig med den betydligt yngre Maria
för att börja ett nytt liv efter tiden som
änkeman. Maria är nog inte mer än 13 år
och Josef kring de femtio.

År 1929 satte prosten Albert Lysander upp de
från Tyskland importerade krubbfigurerna i
Malmö S:t Petri. Redan året innan hade han
importerat en krubba som visade sig vara för
liten för katedralen.

Troligtvis har han barn sedan tidigare och
barnet som Maria väntar är inte hans. Josef
har kungliga anor och är av Juda stam; det
är därför de befinner sig i Betlehem. Han
är byggmästare till yrket. Just nu är Josef

mest orolig för Maria som snart ska föda sitt
barn. Ingen har möjlighet att ge dem tak över
huvudet. Det bor tillresta människor överallt
där man kan tänka sig att övernatta.
Fukten och kylan går genom märg och ben.
Till sist förbarmar sig en man över dem och
låter dem ta skydd i en av de grottor där hans
djur brukar söka skydd mot väder och vind.
Här föds barnet och Maria lindade honom
och lade honom i en krubba (Luk 2:7). Så
får Jesus sin första säng i djurens matplats.
Maria som tog emot ängelns budskap med
orden må det ske med mig så som du har
sagt. Några veckor efter barnets födelse
kommer hon att möta den gamle Symeon
i templet som säger till henne: Ja, också
genom din egen själ skall det gå ett svärd –
för att mångas innersta tankar skall komma
i dagen (Luk 2:35).
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Hon kommer trettio år senare att bevittna hur
hennes son korsfästs och dödas på ett kors.
Denna upplevelse av att se sitt barn dödas
delar hon med många mödrar i alla tider.
Herdar na är viktiga personer i julens
berättelse, inte bara för att de är de allra
f örsta som får höra änglasången med
budskapet om att en frälsare har fötts, utan
för att de är de första som kommer till barnet
för att hylla honom.
Att vara herde är ett slitigt arbete, samtidigt
som de kan vara föraktade av många, kan de
också vara välbärgade boskapsägare. Inget
ovanligt en man kunde äga en boskapshjord

på uppåt 300 dju r. Herde är också en
hederstitel i samhället vid tidpunkten för
Jesu födelse.
Oxen känner sin husbonde och åsnan sin
herres krubba, men Israel känner inte sin
herre, mitt folk har inget förstånd (Jes 1:3).
Profeten Jesajas ord om oxen och åsnan har
allt sedan kyrkofadern Origenes (död 253)
tolkats så att den handlar om Jesu födelse.
Djuren förstår vem som ligger i krubban vilket
inte hans eget folk gör. Oxen och åsnan finns
ofta nära barnet i krubban. Ibland slickar oxen
barnet och åsnan äter av höet i krubban.

De österländska stjärntydarna har benämnts
ol i k a; m age r, v ise m ä n o ch k u nga r.
Evangelisten Matteus talar varken om
magernas namn eller om deras antal.
Två texter ur Gamla testamentet spelar en
stor roll för tolkningen av vilka stjärntydarna
är, dels profeten Jesajas ord: folken skall
vandra mot ditt ljus, kungar mot glansen
av din soluppgång…Från Saba kommer de
alla med last av guld och rökelse, och de
förkunnar Herrens ära (Jes 60:1–6), dels
Psaltarens ord: Kungar från Tarshish och
fjärran kuster skall komma med gåvor,
kungar från Saba och Seba skall bära fram
sin tribut (Psalt 72:10).
Namnen Melkior, Kaspar och Baltasar
återfinns på en mosaik i Ravenna från år
555 och i en armenisk evangeliebok från
samma tid. Att stjärntydarna anses vara tre
till antalet härstammar från samma tid.
Stjärntydarna kommer för att hylla det
nyfödda barnet, precis som herdarna gjort
tidigare. Stjärntydarna har följt stjärnan, det
himlafenomen som astronomen Johannes
Kepler (1571–1630) kunde konstatera var
ett ytterst sällsynt möte mellan planeterna
Saturnus och Jupiter i Fiskarnas stjärnbild år
7 före vår tideräkning och att det ägde rum
vid flera tillfällen under detta år.
Vi vet också vad planeternas ställning ansågs
innebära. Jupiter stod för en världshärskare,

Sat u r nus f ör Palestina och Fiskar nas
stjärnbild förknippades med den yttersta
tiden. Det fanns alltså god anledning för de
österländska stjärntydarna att bege sig ut på
sitt livs resa.
I konsten avbildas ofta Melkior som en
gammal man med grått hår och långt skägg.
Han överlämnar guldet, en värdefull metall
förknippad med kunglig värdighet. Därefter
följer Kaspar, en skägglös rödlätt yngling.
Hans gåva är rökelsen, en dyrbar harts som
användes för sin dofts skull. Sist i raden
kommer Baltasar. Han överräcker myrran,
även detta en dyrbar har ts som bland
används vid balsamering.
De representerar människans åldrar: ungdom,
medelålder och ålderdom. En annan tradition
avbilder dem som företrädare för de tre
världsdelarna Europa, Asien och Afrika.
Till sist julens huvudperson; barnet avbildas
med en vuxen mans ansikte. Han växte upp
och blev en man, så god och vis, så stark
och sann (SvPs 117:3).
Han är uppfyllelse av Guds löften om
Messias, honom som folket väntat på så
länge. Det folk som vandrar i mörkret ser ett
stort ljus, över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram (Jes 9:2). Han är Immau
El – Gud med oss (Jes 7:14).
Kristina Lindström

Julkrubban i Lomma kyrka
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Lucia i Lomma kyrka
12 december 19
13 december 17 och 19
Körerna Amasing, Young voices och La Voix
Instrumentalensemble under ledning av Bengt Wittje och Petra Hessung
Adina Wirdemo, präst
Legenden om Lucia berättar om en flicka från Syrakusa på Sicilien.
Hon levde på 300-talet och hon protesterade mot att bli bortgift.
Hon hävdade rätten till sin egen kropp, sin tro och sina egna val.
Lucia bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och underkasta sig.
Idag minns vi den kraft som Lucialegenden manifesterar och tänker på
alla dem som fortfarande kämpar för att få sina rättigheter uppfyllda.
Alla människor är olika men med lika okränkbart värde. Inom varje enskild individ
finns ett ljus. Vi tror på dess värme och på att låta ljuset fortsätta stråla,
starkare för varje dag.
Biljettintäkterna går oavkortat till ACT – Svenska kyrkans julinsamling
“För alla flickors rätt till ett värdigt liv”.
Biljetter finna att köpa på Lomma bibliotek från och med fredagen
den 22 november och kostar 20 kronor.
Onumrerade platser. Insläpp en halvtimme före respektive tillfälle.

Legenden om Lucia - om alla
flickors rätt till ett värdigt liv
Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga
budskap. Ett budskap handlar om att en flicka ska få
säga ja till det hon själv vill. En flicka har rätt till sin
egen kropp och sitt eget liv. Hon ska kunna skriva
sin egen historia.
Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga
övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig
redan som ung flicka. När hon övertalade sin mor
att bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr
och sedan till ett liv på bordell. Hon uppges då ha
sagt att eftersom hon inte gav sig frivilligt skulle
hennes kyskhet bestå.
Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen.
Enligt vissa berättelser stack de ett svärd genom
hennes hals, enligt andra stack de ut hennes ögon.
Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak
säker: Lucia straffades hårt för att hon trotsade
samhällets normer.
Flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma
typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte,
könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen
är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. Varje
dag könsstympas över 10 000 flickor. Varje dag gifts
över 30 000 flickor bort.
Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra oavlönat
hushållsarbete, vilket begränsar deras möjligheter
att utbilda sig och skaffa sig en egen försörjning.
Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall
som mäns egendom. I vissa samhällen har kvinnor
ingen rätt att äga mark eller egendom, ingen rätt
att ha eget bankkonto och ingen rätt att rösta.
Beroendeställningen leder till stor ohälsa.

Luciacafé i församlingshemmet
10 december 15–17
16.30 Luciatåg med barnkören Sångfåglarna
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Act Svenska kyrkan gör skillnad
Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan ett
unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har
stort inflytande över människors liv och vardag.
Det ger möjlighet att påverka kränkande normer
och diskriminerande familjelagstiftning. När kyrkor
tar ställning emot exempelvis könsstympning och
barnäktenskap, kan en förändring ske i samhället.
Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala
krafter för att långsiktigt förändra. Det handlar
om utbildning kring farorna med könsstympning,
påverkan för att förbjuda barnäktenskap och projekt
för att flickor ska tillåtas gå i skolan. Det handlar om
att bryta tabun som rör jämställdhet och sexualitet
och stå upp för alla människors lika värde.
Legenden om Lucia ger hopp
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin kropp
och sin värdighet som gjort att vi idag firar henne
med en stor ljushögtid. Att vi låter Lucia bli en
symbol för ljuset i mörkret. Legenden om Lucia kan
ses som en påminnelse om att värna alla flickors rätt
att få bestämma över sina egna kroppar och kunna
göra egna val. Tillsammans genom Act Svenska
kyrkan kan vi ge fler flickor möjlighet att ta makten
över sina egna liv.
Susanna Olivin

SMS en gåva till 72905 skriv LIV och ge 100 kr, skriv HOPP och ge 50 kr
Swish valfri gåva till 9001223
Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3 sätt in valfri gåva.
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Himmel och pannkaka

Kyrkans Minsta

Måndag 10 februari 16.00–18.30

träffas i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Måndag 9 mars 16.00–18.30
Måndag 20 april 16.00–18.30

Barn är välkomna tillsammans med mamma eller pappa, men även
blivande föräldrar och mor- och farföräldrar får gärna komma.

Välkommen till gemenskap för alla med skapande, lek, sång och andakt
i Lomma församlingshem, Skolgatan 4.

Vi pysslar, leker och pratar om sådant som känns viktigt.
Vi avslutar med andakt och sångstund.

Avslutningsvis serveras pannkakor.

Vårterminen startar torsdagen den 16 januari

Information: Sara Emilsson, sara.emilsson@svenskakyrkan.se,
tfn 0704–41 66 07.

Måndagar 14.00–16.00
Torsdagar 9.30–11.30
Information: Sara Emilsson, sara.emilsson@svenskakyrkan.se,
tfn 0704–41 66 07.
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BETLEHEMSMÄSSA
Annandag jul 18
”Brödhuset”
Musiker: Ulla Olsson
Präst: Lisa Buratti
SÖNDAGEN EFTER JUL
29 december 11
Högmässa
”Guds barn”
Musiker: Barbro Daun Schelin
Präst: Anna Davidsson Bremborg

JUL NYÅR OCH TRETTONDEDAGSTID I LOMMA KYRKA
SAMLING KRING KRUBBAN
Julafton 11
”Jesu födelse”
Julaftonskören
Musiker: Petra Hessung
Präst: Adina Wirdemo
JULBÖN
Julafton 14
”Ett barn är fött”
Musiker: Barbro Daun Schelin
Solosång: Mikael Sörensson, tenor
Präst: Jan-Olof Aggedal
MUSIKGUDSTJÄNST I JULNATTEN
Julafton 23.30
”Stilla natt”
Musiker: Ulla Olsson
Solist: Maria Streijffert, alt
Präst: Anna Davidsson Bremborg
JULOTTA
Juldagen 7
”Var hälsad sköna morgonstund”
Lomma kyrkokör
Musiker: Petra Hessung
Präst: Jan-Olof Aggedal
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NYÅRSBÖN
Nyårsafton 16
”Mot en ny tid”
Musiker: Ulla Olsson
Solosång: Suzanne Flink, sopran
Präst: Lisa Buratti
NYÅRSDAGEN
Mässa på årets första dag 16
”Ett nytt år i Jesu namn”
Musik: Barbro Daun Schelin
Präst: Adina Wirdemo
SÖNDAG EFTER NYÅR
5 januari
”Guds hus”
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Lisa Buratti
TRETTONDEDAG JUL
6 januari 16
”Guds härlighet”
Julen i ord och ton med kören Andante
Musiker: Maria Jönsson
Flöjtist: Sara Fredriksson

Präst: Jan-Olof Aggedal
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Kyrkans träffpunkt på Havsblick
Välkommen till gemenskap, kaffe och andakt, varje helgfri tisdag 14.00.
En del tisdagar är det något extra inslag.
28 januari
Att överleva - Röster från Ravensbrück
Anders Jansson, Kulturen i Lund
25 februari
Hur ser Bibelns moral egentligen ut?
Anders Nihlgård

Torsdagsluncher i församlingshemmet
11.30–13.30
Middagsbön 12
Lunch samt kaffe och kaka 40 kr
Vegetariska alternativ och glutenfritt finns alltid.
Övrig specialkost meddelas två dagar i förväg.

Tisdagarna på Havsblick är ett samarbete mellan Strandkyrkan och
Svenska kyrkan i Lomma.
Information: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se, 040 – 41 61 20
och Hillevi Jönsson, 0708–85 42 45

Vi trivs där vi behövs
Engagera dig som ideell i Lomma församling
Kanske längtar du efter ett sammanhang där du kan ha en uppgift?
Att få göra något för någon annan? Det finns många uppgifter för dig
som vill vara en ideell resurs i församlingen.
Kontakta präst Lisa Buratti lisa.buratti@svenskakyrkan.se 0704 – 41 67 42.

14

15

Julmusik i Lomma kyrka
7 december 16
Julkonsert med kören La Voix
Bengt Wittje, körledare och pianist
Biljetter 20 kr säljs på Lomma bibliotek
15 december 16
Advents- och julkonsert
Helena Magnusson, sopran
Erik Brumark, tenor
Lomma kyrkokör samt instrumentalensemble
under ledning av Petra Hessung
Fri entré. Insläpp från 15.30.
6 januari 16
Julen i ord och ton med kören Andante
Maria Jönsson, körledning
Sara Fredriksson, flöjt
Jan-Olof Aggedal, präst

Komma i kontakt med diakonerna
Välkommen att kontakta diakonerna, hit kan du söka dig för enskilda samtal
och själavård. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.
Besöken är kostnadsfria och vi ser fram emot att träffa dig. Ibland är livet inte
spikrakt och då kan det vara skönt att få prata med någon utomstående.
Lena Hansen, lena.hansen@svenskakyrkan.se, 070–278 27 29

Sorgegrupp
Att förlora en nära anhörig, en livskamrat, påverkar livet på olika plan.
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 någon
som är i samma situation. Har du mist en nära anhörig som inte är
maka/make är du självklart också välkommen att delta.
Nästa grupp startar den 27/2.
Anmälan och information: Lena Hansen, lena.hansen@svenskakyrkan.se
070 – 278 27 29

Julstuga i Lomma församlingshem
Söndag 8 december 12–15

Välkommen till
församlingshemmets julstök.
Kom och grilla marshmallows i
trädgården, adventspyssla
och ät gröt och lussekatt.
Missa inte årets julspel 14.
Körerna Andante och
Sångfåglarna medverkar.
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Förintelsens minnesdag
Den 27 januari samlas människor över hela världen till en årlig manifestation.
Det är den internationella minnesdagen för förintelsens offer. Den 27 januari 2020
är det 75 år sedan förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan år 2001
har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla
som mördades under förintelsen och dem som stod emot.
En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.
Svenska kyrkan i Lomma manifesterar förintelsens minnesdag i Lomma kyrka.
Måndag 27 januari 19
Förintelsens minnesdag
Konsert i Lomma kyrka
Kvartett för tidens ände

Ur almanackan
Dag

Fri entré (insläpp från 18.30)
Vid andra världskrigets utbrott placerades kompositören Olivier Messiaen
i den franska armén som sjukvårdare. I maj 1940 blev han tillfångatagen av tyska
trupper och hölls som fånge i ett läger i Görlitz, i Schlesien under ett års tid.
I lägret träffade Messiaen bland sina medfångar en klarinettist, en violinist och en
cellist och skrev en kort trio för dem. Han utökade senare trion till en kvartett med
sig själv som pianist. Med tyskarnas hjälp kunde verket uruppföras för en publik
på cirka 400 personer bestående av medfångar och lägervakter.
Verket uruppfördes i Stalag VIII A den 15 januari 1941.
Verket, ”Kvartett för tidens ände”, är inspirerat av Uppenbarelseboken 10:6
där det heter: ”Tiden är ute”.
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Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 1 december
11.00
1 i advent		
Ett nådens år		

Festmässa i Lomma kyrka, La Voix och
Lomma kyrkokör, trumpet, söndagsklubben
samt kyrkkaffe i Byskolan.

Tisdag 3 december

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 4 december

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Torsdag 5 december
12.00
		

Middagsbön i församlingshemmet
Jullunch. OBS anmälan till lunchen.

Lördag 7 december

16.00

Julkonsert La Voix i Lomma kyrka.

Söndag 8 december
2 i advent
Guds rike är nära

11.00

Söndagsmässa i församlingshemmet.

12–15

Julstuga i församlingshemmet.

14.00
		

Julspel, körerna Andante och Sångfåglarna
i församlingshemmet.

Måndag 9 december

10.00

Minstas avslutning i Lomma kyrka.

Tisdag 10 december

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

15–17
		

Olivier Messiaen (1908–1992)
Klarinett, violin, cello och piano.

Tid

Luciacafé i församlingshemmet vilket
avslutas med luciatåg 16.30.

16.30

Luciatåg med barnkören Sångfåglarna.

Onsdag 11 december

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Torsdag 12 december

19.00

Luciakonsert i Lomma kyrka, biljetter.

Fredag 13 december

17.00

Luciakonsert i Lomma kyrka, biljetter.

19.00

Luciakonsert i Lomma kyrka, biljetter.

Söndag 15 december
11.00
3 i advent
Bana väg för Herren
16.00
		

Advents- och julkonsert, Lomma kyrkokör
i Lomma kyrka. Insläpp 15.30.

Tisdag 17 december

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

14.00

Högmässa i Lomma kyrka.
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Ur almanackan

		

Ur almanackan

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 22 december
4 i advent
Herrens moder

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Söndag 19 januari
2 efter trettondedag jul
Livets källa

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Julafton 24 december
Ett barn är fött

11.00

Samling vid julkrubban i Lomma kyrka.

Tisdag 21 januari

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

14.00

Julbön i Lomma kyrka.

Onsdag 22 januari

18.00

Lomma mässa i församlingshemmet

23.30

Musikgudstjänst i julnatten i Lomma kyrka.

Juldagen 25 december
Jesu födelse

7.00

Julotta i Lomma kyrka.

Torsdag 23 januari
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.

Annandag jul 26 december
Martyrerna

18.00

Betlehemsmässa i Lomma kyrka.

Söndag 29 december
Söndag efter jul
Guds barn

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Nyårsafton 31 december
Mot en ny tid

16.00

Nyårsbön i Lomma kyrka.

2020
Nyårsdagen 1 januari
I Jesu namn

16.00

Söndag 5 januari
Söndag efter nyår
Guds hus

11.00

Trettondedag jul 6 januari
Guds härlighet i Kristus

16.00

Tisdag 7 januari

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Söndag 12 januari
1 efter trettondedag jul
Jesu dop

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 14 januari

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 15 januari

18.00

Lomma mässa i församlingshemmet

Torsdag 16 januari

12.00

Lunch med middagsbön i församlingshemmet.
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Mässa på årets första dag i Lomma kyrka.
Högmässa i Lomma kyrka.

Julen i ord och ton i Lomma kyrka.

Lördag 25 januari

15.00
13.30
12.00

Söndag 26 januari
11.00
3 efter trettondedag jul 		
Jesus skapar tro

Doplördag

Söndagsmässa med brunch i
församlingshemmet.

Måndag 27 januari
19.00
Konsert i Lomma kyrka på Förintelsens
		Minnesdag.
Tisdag 28 januari

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 29 januari

18.00

Lomma mässa i församlingshemmet

Torsdag 30 januari
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Söndag 2 februari
11.00
Kyndelsmässodagen		
Uppenbarelsens ljus

Söndagsmässa med små och stora i Lomma
kyrka. Sångfåglarna, Lunch i Byskolan

Tisdag 4 februari

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 5 februari

18.00

Lomma mässa i församlingshemmet

Torsdag 6 februari
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Söndag 9 februari
Septuagesima
Nåd och tjänst

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Måndag 10 februari

16–18.30

Himmel & Pannkaka i församlingshemmet.
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 11 februari

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 12 februari

18.00

Lomma mässa i församlingshemmet

Torsdag 13 februari
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Söndag 16 februari
Sexagesima
Det levande ordet

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 18 februari

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 19 februari

18.00

Lomma mässa i församlingshemmet

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 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 040 – 41 61 20.

Torsdag 20 februari
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Lördag 22 februari

15.00
13.30
12.00

Söndag 23 februari
11.00
Fastlagssöndagen 		
Kärlekens väg

Doplördag

Söndagsmässa, kyrkkaffe med fastlagsbullar
i församlingshemmet.

Reservation för ändringar
Aktuell information hittar du på www.svenskakyrkan.se/lomma eller i Lommabladet.
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?
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 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
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
Biträdande Kyrkoherde:
Anna Davidsson Bremborg
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: Adina Wirdemo
Mobiltelefon:
070-9931477
E-post:
adina.wirdemo@svenskakyrkan.se
Diakon: under tillsättning
Diakon: Lena Hansen
Mobiltelefon:
0702-78 27 29
E-post:
lena.hansen@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker: under tillsättning
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

sara.emilsson@svenskakykran.se
Pedagog:
Catharina Norekvist Bonacic
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
catharina.norekvist.bonacic@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
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

Pedagog: Sara Emilsson
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:

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

