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”Låt oss gå till Betlehem och se det som har hänt…”
När jag i år läster julevangeliet har jag förstått hur mycket resor betyder för det som hände i en
kall och ruggig grotta i Betlehem. Det är många som gör resor vid tiden för Jesu födelse. Långa
geografiska resor, från Nasaret till Betlehem, från fjärran land till Davids stad.
Josef och Maria gör en resa tillsammans från sin
hemstad Nasaret, där Josef är egenföretagare.
En besvärlig och farlig resa genom ockuperat
land. Överfallen var många på ökenvägen förbi
Jeriko, då som nu. Att resa genom en krigszon
var då som nu livsfarligt om man inte tillhör
ockupationsmakten.
Den höggravida Maria ridande på en åsna.
Josef gående bredvid är bilden av ett par på
flykt. Ändå var det bara början, snart skulle
de som miljontals sedan dess, från dessa
trakter, behöva lämna hem och mark. Fly för
att rädda sig själva och sitt barn. Det börjar med
en skattskrivning och fortsätter med etnisk
rensning av alla barn under fyra år.
Kejsaren ville veta vem som bor var och vilken
släkt man tillhör och hur mycket skatt han kan
pressa ur befolkningen. Var och en var därför
tvungna att bege sig till sina fäders städer för
registrering. Till Betlehem kommer många.
Staden, som var ganska liten och obetydlig,
har en rik historia med många släkter och mest
känd bland dem alla är kung Davids släkt. Både
Josef och Maria tillhörde denna kungliga ätt.
Väl framme fanns det inte plats för dem på
hotellet, inte i någon privatbostad, inte på något
flyktingboende. Hänvisade till gatan förbarmar
sig en lantbrukare så att den lilla familjen får
tak överhuvudet i en grotta.
Josefs resa var lång, trött av ansvar, trött av
stegen från Gallileen till Juda bergsbygd, trött
och förundrad över vad han får vara med om.
Josefs inre resa är krokig. ”Maria ska jag vara
trogen till min grav”, konstaterar han även om
han först hade tänkt att lämna henne. Josef är
ju inte barnets far.
”Jag heter Josef och är timmerman.
Men gossen som hon gav mig, vem är han?”
Är det så han tänker när han står med Jesus i
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sin famn, när han sitter vid Marias sida och när
han ser Jesus ligga i djurens matskål?
Låt oss gå in till Betlehem
Herdarnas resa börjar med att julnattens
stillhet vid lägerelden tillsammans med fåren
bryts av sång: ”Ära åt Gud i höjden och frid
på jorden”.
Förundrade av vad de fått höra bestämmer
sig herdarna för att själva ta reda på om det är
sant. Nyfikenhet är en bra egenskap. Att inte
bara lita på vad någon annan berättar utan
att själv försöka ta reda på vad som är sant,
hur det faktiskt förhåller sig. Nyfikenhet och
uthållighet är herdarnas viktigaste egenskaper.
När man gör sin livsresa är nyfikenhet och
uthållighet goda egenskaper. När herdarna kom
in till Betlehem fick de se barnet som låg lindat
i en krubba och den unga Maria, Josef och oxen
och åsnan. Undrar just vad oxen tyckte om att
Jesus låg i krubban där han brukade få mat.
Det får vi aldrig veta.
Herdarna såg, tog till sig vad de såg och
berättade det för alla som ville höra på. En
resa från ängen till krubban och tillbaka till
ängen. En inre resa från mötet med himlen
och dess änglar till mötet med Immanuel,
Gud med oss, till att återvända till vardagens
sysslor uppfyllda av att ”allt vara så som de
hade sagts dem”.
Betlehems stjärna
Aldrig tidigare hade de sett ett så stort och
intensivt ljussken. Vår tids astronomer har
kunnat konstatera att det som de såg, men nog
inte visste att de såg, troligen var Jupiter och
Saturnus som stod i rak linje bakom varandra
så att det från jorden såg ut som en stor
megastjärna. Kanske kan även en meteorit ha
passerat Betlehem vid denna tiden, det är ju

därför som vi ofta avbildar Betlehemsstjärnan
med en ljussvans. De anade att något speciellt
hade hänt, att en kung var född.
Det är därför som de beger sig till palatset,
var skulle annars en kung födas. Fast de
hittar honom inte där. Herodes känner inte
till någon nyfödd kung. Inte konstigt att
han blir rädd. En kunglig födsel kan utmana
hans kungadöme.
Resan går vidare till Betlehem. De har fått ett
uppdrag av Herodes att som hemliga agenter
återkomma till honom med information om
barnet. Något måste ha hänt med vetenskapsmännen när de ser Maria och Josef med
det lilla barnet. De står inför ett moraliskt
och etiskt beslut. Återvända och avslöja
flyktingfamiljen eller skydda den svage? De
valde det senare. De visste att de kommit rätt
när de såg in i Jesu ögon.
Den längsta resan av dem alla gör Jesus själv.
Först naturligtvis undret att en människa över
huvud taget blir till. Sedan, inkarnationen,
undret att Gud blir människa i ett litet värnlöst
barn. Tänk, han som är Gud, som är större än
allt skapat, han blir en av oss.

Han som har all makt, alla möjligheter, delar
människans utsatthet. Gråter och skrattar,
fryser och svettas, är rädd och trygg, blir dödlig
men ändå är odödlig. En livsresa från födelse
till död och från död till evigt liv.
Herdarna började ana att det var något speciellt
med barnet.
Anar du – att det är något speciellt med barnet?
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.
Det är jul igen.
Ett barn är oss fött.
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!
God Jul!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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JUL NYÅR OCH TRETTONDEDAGSTID
I LOMMA KYRKA
SAMLING KRING KRUBBAN
Julafton 11
”Jesu födelse”
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Jonas Gehlin
JULAFTONSFIRANDE
Julafton 12–14
”Jul i gemenskap”
Gemenskap, jultallrik, dans kring granen i Byskolan
Anmälan senast 18 december:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
040 – 41 61 20
Pris: 50 kr/vuxen, 25 kr/barn.
JULBÖN
Julafton 14
”Ett barn är fött”
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Jonas Gehlin
MUSIKGUDSTJÄNST I JULNATTEN
Julafton 23:30
”Stilla natt”
Sång och cello: Sofia Söderberg
Sång, piano och dragspel: Michael Björne
Präst: Karin Riberth

BETLEHEMSMÄSSA
Annandag jul 16
”Brödhuset”
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Jan-Olof Aggedal
NYÅRSBÖN
Nyårsafton 16
”Mot en ny tid”
Musiker: Petra Hessung
Präst: Lisa Buratti
NYÅRSDAGEN
Mässa på årets första dag 16
”Ett nytt år i Jesu namn”
Musik: Petra Hessung
Präst: Karin Riberth
TRETTONDEDAG JUL
6 januari 11
”Guds härlighet”
Högmässa
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Lisa Buratti
FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAG JUL
7 januari 18
”Julens psalmer”
Trettondedagskören under ledning av Bengt Wittje
Präst: Jonas Gehlin

JULOTTA
Juldagen 7
”Var hälsad sköna morgonstund”
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Jan-Olof Aggedal
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1. Rätten till mat och rent vatten
Hunger är världens största orättvisa. Nära hälften
av alla barn som dör före fem år gör det på grund
av undernäring. Tillgång till näringsriktig mat
och rent vatten är en förutsättning för ett liv med
god hälsa och värdighet.
2. Rätten till trygghet och försörjning
Kvinnor har ofta ansvar för barnen men små
möjligheter att påverka en utsatt situation.
Svenska kyrkan arbetar för att stärka kvinnors
tillgång till ekonomisk och social trygghet.

En litet oskyddat gossebarn ligger i den lilla
krubban och föräldrarna, som vandrat långt, ser
på barnet med stor kärlek. Omständigheterna
är inte de lättaste, framtidsutsikterna mycket
osäkra, men kärleksbandet mellan föräldrarna
och det lilla barnet får oron och mörkret att ge
vika för en stund.
I den stunden väcks också en märklig, djupare
insikt hos föräldrarna om att genom detta
barn går ett starkt kärleksband till alla andra
barn, i hela den vida världen. Kanske hör de
psalmsången? ”Barn och stjärnor föds i natten,
utan skydd av våld och vapen. Bär vi barnet i
vårt hjärta, blir vi bot för världens plåga”.
I årets julkampanj öppnar vi oss för barnens
och ungdomarnas fasta blick på oss, om deras
rättmätiga förväntan om att få leva det liv de
är ämnade för: Att få växa upp, se sig omkring
och göra nya upptäckter. Att få tillräckligt med
trygghet att våga pröva nya saker och växa som
människor. Att få insikter och kunskap om
rätten att få leva sina liv i skydd från våld och
vapen. Att få vara precis som vilka andra barn
och tonåringar som helst.
”Jag är ett liv.” ”Du är ett liv.” Tillsammans
är vi också inflätade i många, många andra
människors liv. Alla är vi skapade till Guds
avbild och har ett oändligt värde. Därför blir
det så tungt när vi tar del av berättelser om och
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möten med barn, tonåringar och vuxna, vars
liv, rättigheter och kroppsliga integritet inte
respekteras. De finns här hemma och långt borta.

3. Rätten till sin kropp
Sexuella övergrepp används som ett maktmedel.
Barn och kvinnor är särskilt utsatta. Svenska
kyrkan arbetar för att förebygga och synliggöra
hot, våld och övergrepp.

4. Rätten till hälsa och sjukvård
Kvinnor och barn kommer ofta inte till sjukhus
vid behov. Genom uppsökande hälsoarbete i
utsatta områden kan fler få den vård de har
rätt till.
5. Rätten till utbildning
Många flickor och kvinnor får inte gå i skolan.
Detta påverkar inte bara deras egna möjligheter
utan även deras barns möjligheter. Svenska
kyrkan arbetar för flickors rätt till skolgång,
kvinnors vidareutbildning och allas rätt till
sexualundervisning.
Du behövs. Ge din gåva idag!
• SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
• Ge en gåva via PG 90 01 22 -3 eller BG 900-1223
• Swisha valfritt belopp till 9001223

I Svenska kyrkans internationella arbete stödjer
vi lokala samarbetspartner som arbetar mot
orättvisorna och skapar förutsättningar för barn,
unga och vuxna att göra sina röster hörda och
tillsammans kämpa mot förtryckande beteenden,
normer och strukturer. I årets julkampanj lyfter
vi särskilt upp arbetet för barns rättigheter i
Filippinerna.
VI KAN ALDRIG ACCEPTERA att barn
tvingas leva under hot om våld och övergrepp.
Inget barn ska behöva bo på gatan och utsättas
för alla de risker det innebär. Det är en ständig
kamp om liv och död för många – en kamp som
inget barn ska behöva ta. Det är just därför vi
behöver årets julkampanj. Vi har under advent
och jul alla möjligheter att tillsammans utmana
de orättvisor och den fattigdom som finns runt
om i världen.
Varje barn har rätt till ett liv och en framtid.
Och det är större chans att få en framtid om
man lyckas överleva sin femårsdag. För att det
ska ske har vi valt att arbeta med fem rättigheter
som varje barn har rätt till. Svenska kyrkans
internationella arbete stödjer projekt över hela
världen för att stärka barns rättigheter och
minska fattigdom.

Svenska kyrkans internationella arbete
• Drivs av tron att alla människor är skapade med samma värde.
• Arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, trygghet, utbildning, hälsa och tro.
• Är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan
kyrkor och kyrkorelaterade organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.
• Finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efteråt.
• Arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen.
• Ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
• Kontrolleras av Svensk insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.
• Använder 85% till direkt hjälpverksamhet och 15% till information och administration.
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När vintern nu nalkas
förbereder vi kyrkogårdarna för deras vintervila.
Vattenposterna som tyvärr är känsliga för
minusgrader kopplas snart ur och förvaras
torrt. Vattenspelen till askgravplatsen och på
minneslunden kläs in med granris fram till
våren. En besökande kvinna berättade att hon tar
med sig en liten flaska eller fryspåse och hämtar
vatten på någon av våra toaletter!

Murgröna tycker många är fint, men det
fungerar bara om man sköter den genom
noggrann klippning några gånger per år, annars
drar den snabbt iväg till granngravar och
häckar. Om någon önskar rosor på gravplatsen
rekommenderar jag ’The Fairy’. Den är småväxt,
tålig och blomvillig. Om man önskar något med
större blommor är det en bra idé att först titta
på gruppen Rosa rugosa, som klarar av torka
och näringsbrist.

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.
Måndagar 14–16

Toaletterna vid kapellet och på Klockaregården
är öppna så mycket det bara går.

Torsdagar 9.30–11.30
Fredagar 9.30–11.30

På förekommen anledning vill jag ge några små
tips om gravplatsers skötsel och växter. Genom
att på höstkanten klippa ner blomstänglarna
till lavendeln minskas fröspridning och därför
skötselbehov efterkommande vår, dessutom ser
plantan väldigt prydlig ut hela vintern.
Själva lavendelplantan klipps ner på vårkanten
så att storleken kan regleras och plantan växer
tätt och fint. En grundlig skötsel med både
skyffeljärn och kratta eller räfsa på hösten gör
att gravplatsen inte fylls med oönskad grönska
så snart vårsolen börjar värma.

Kyrkans minsta

Julavslutning fredag 8 december 10 i Lomma kyrka.
Fika och dans kring granen i Byskolan.
Vårterminen börjar måndag 15 januari.

Vid frågor om gravplatser och växtmaterial
ä r n i allt id väl kom na at t r i nga oss på
kyrkogårdsförvaltningen!
Ulrika Schlyter
0704-416610

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

Kyrkans träffpunkt på Havsblick
Välkommen till gemenskap, kaffe och andakt tisdagar 13.30.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!
Tisdagarna på Havsblick är ett samarbete mellan Strandkyrkan och
Svenska kyrkan i Lomma. En del tisdagar är det något extra inslag.
19 december
”Julstämning – sånger i juletid”
Christina Hansson sång, Elisabet Ädelroth piano och sång.
Kyrkans träffpunkt på Havsblick håller uppehåll 26 december och 2 januari.
9 januari
”Julen städas ut”
30 januari
”Finns det livbojar för själen?”
Prästen Andreas Westergren talar om Martin Lönnebos Frälsarkrans.
Information: Sofia Burman, sofia.burman@svenskakyrkan.se, 0702 – 73 06 20
och Hillevi Jönsson, 0708-85 42 45
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Skriv bildmeningen i ett mail och skicka ditt svar till lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller lämna svaret på församlingsexpeditionen senast 8 januari.
Vi lottar ut tre böcker och tre tröstpriser.
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Skänk en julklapp!

Luciacafé 12 december

Julklappsinsamling 2017

15–17 i församlingshemmet

För fjärde året i rad samlar Lomma
församling tillsammans med Litauenhjälpen
in julklappar till behövande barn i Litauen.

16 Luciatåg med Sångfåglarna och Miniorerna

Julklapparna får gärna innehålla leksaker,
klädesplagg eller skrivmaterial.
Kläderna och leksakerna behöver inte
vara nya men hela och rena.

Luciagudstjänster 13 december
18 och 20 i Lomma kyrka
Kören La Voix
Jörgen Tånnander, flöjt
Bengt Wittje, dirigent
Jonas Gehlin, präst

Märk paketen med ålder och storlek och
om julklappen bäst passar för en
pojke eller flicka.

Biljetter, 20 kr säljes på Lomma bibliotek. Intäkterna går oavkortat till
Svenska kyrkans julinsamling “Alla barn har rätt till ett liv”.

Julklapparna kan lämnas i församlingshemmet, Skolgatan 4, under vardagar 9–16
fram till och med 3 december.

Jullunch

Den 1 advent firar vi festmässa klockan 11
i Lomma kyrka med paketinlämning.

7 december i Församlingshemmet

Information: Ingrid Christiansen 0702–152614 eller Andreas Westergren 040–416133
Jullunchen inleds med
middagsbön i Jakobssalen 12

Julaftonsfirande

Kostnad 75 kr

Jul i gemenskap på julafton
Samling vid krubban, 11
i Lomma kyrka.
Därefter, 12–14 jultallrik och
dans kring granen i Byskolan.
Anmälan senast 18 december:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
040–41 61 20

Anmälan senast 4 december till
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 040–41 61 20
Information: Maude Bengtsson,
maude.bengtsson@svenskakyrkan.se,
0704–41 66 08

Pris: 50 kr/vuxen och 25 kr/barn.
Välkomna!
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Julspel

SÖNDAGSKLUBBEN

Söndag 10 december 12 och 14 under Julrundan på Centrumtorget i Lomma.
Körerna Andante och Sångfåglarna medverkar i julspelet.

Under några gudstjänster i höst kommer vi att erbjuda barnen
en egen samling - Söndagsklubben.

Möt Svenska kyrkan under julrundan i vårt marknadsstånd där alla intäkter
går till Svenska kyrkans internationella arbete och julkampanjen ”Jag är ett liv”.

Hit är alla barn välkomna, med eller utan en vuxen. På söndagsklubben
pratar vi om Bibelns berättelser, sjunger och pysslar tillsammans.
Söndagen den 3 december 11 i Lomma kyrka

BARNGUDSTJÄNSTER

Söndagen den 11 februari 11 i Lomma kyrka

Vid ett par tillfällen firas
barngudstjänst på Kyrkans minsta
i församlingshemmet.

Himlaskoj – Miniorer med Sångfåglarna

De korta gudstjänsterna är fyllda
med mycket sång, musik och
rörelse utifrån ett visst tema.

Välkommen du som går i årskurs 1–3 att ha roligt tillsammans
med pyssel, lekar, bakning och mycket mer.

Måndag 29 januari 15.30
Måndag 5 mars 15.30

träffas tisdagar 14–16.30 i församlingshemmet.

‘

Måndag 9 april 15.30

Himlaskoj – Juniorer
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA

träffas torsdagar 14.00–16.30 i församlingshemmet.

Några gånger per år firar vi i Lomma kyrka gudstjänster
speciellt anpassade för barn och familjer.

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

Efter gudstjänsten äter vi tillsammans.
Söndag 4 februari 16.00
Söndag 15 april 16.00
Söndag 10 juni 16.00
Information och anmälan kontakta Elisabeth Erlansson
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Torsdag 30 november

10-16

Café i församlingshemmet

Julafton 24 december
11.00
Den heliga natten		

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

Lördag 2 december

15.00

Månadens orgelkonsert

Söndag 3 december
1 i advent
Ett nådens år

11.00

Festmässa, La Voix, trumpet

Tisdag 5 december

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 6 december

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		Församlingshemmet
Torsdag 7 december

12.00

Middagsbön, Jullunch i församlingshemmet

Fredag 8 december

10.00

Minstas avslutning i kyrkan

Söndag 10 december
12.00
Julspel under julrundan, körerna Andante
2 i advent		
och Sångfåglarna
Guds rike är nära			
14.00
Julspel under julrundan, körerna Andante
		
och Sångfåglarna
Tisdag 12 december

13.30

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang
Samling vid julkrubban i kyrkan. Jultallrik,
dans kring granen i Byskolan

14.00

Julbön i kyrkan

23.30

Julnattsgudstjänst i kyrkan

Juldagen 25 december
Jesu födelse

7.00

Julotta i kyrkan

Annandag jul 26 december
Martyrerna

16.00

Betlehemsmässa i kyrkan

Nyårsafton 31 december

16.00

Nyårsbön i kyrkan

Nyårsdagen 1 januari
I Jesu namn

16.00

Mässa på årets första dag

Trettondedag jul 6 januari
Guds härlighet

11.00

Högmässa

Söndag 7 januari
1 ef trettondedag jul
Jesu dop

18.00

Julens psalmer, kör och musiker

Tisdag 9 januari

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Lördag 13 januari

15.00
13.30
12.00

Doplördag

2018

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

15-17
		

Luciacafé med Luciatåg av miniorerna
och kören Sångfåglarna i församlingshemmet

Söndag 14 januari
10.15
2 ef trettondedag jul		
Livets källa
11.00
		

Bilar avgår från församlingshemmet till
Lunds domkyrka
Högmässa i Lunds domkyrka med biskopen,
domprosten och kontraktsprosten

Onsdag 13 december

18.00
20.00

Luciagudstjänst, La Voix
Luciagudstjänst, La Voix

Tisdag 16 januari

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Söndag 17 december
3 i advent
Bana väg för Herren

11.00

Högmässa

Torsdag 18 januari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 21 januari
3 ef trettondedag jul
Jesus skapar tro

11.00

Högmässa

Tisdag 19 december

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Tisdag 23 januari

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 20 december

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 25 januari

10-16

Café i församlingshemmet

Lördag 27 januari

12.00
15.00

Middagsbön i församlingshemmet
Månadens orgelkonsert

18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		Församlingshemmet

16

Ur almanackan

17

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndagen 28 januari
18.00
Gospelgudstjänst i kyrkan
Septuagesima		
Nåd och tjänst
Måndag 29 januari

15.30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Torsdag 1 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 4 februari
16.00
Kyndelsmässodagen		
Uppenbarelsens ljus

Gudstjänst med små och stora i kyrkan,
Sångfåglarna

Tisdag 6 februari

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Torsdag 8 februari

10-16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

15.00
13.30
12.00

Doplördag

Lördag 10 februari

Söndag 11 februari
11.00
Fastlagssöndagen 		
Kärlekens väg

Karnevalsmässa, La Voix, välkomnade av
medarbetare och kyrkoråd, fastlagsbulle

Tisdag 13 februari

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Askonsdagen 14 februari
Bön och fasta

18.30

Askonsdagsmässa

Torsdag 15 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 18 februari
1 fastan
Prövningens stund

11.00

Högmässa

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 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.

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.

19

SVENSKA KYRKAN I LOMMA
Skolgatan 4, 234 31 Lomma

Tfn växel: 040 - 41 61 20
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
Facebook: www.facebook.com/lommaforsamling
Expeditionen är öppen helgfri måndag, onsdag, torsdag och fredag 10-12

Kyrkoherde: Jan-Olof Aggedal
Mobiltelefon:
0702-63 66 08
E-post:
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se
Präst: Karin Riberth
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se
Präst: Jonas Gehlin
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
Präst: Lisa Buratti (tjänstledig)
Mobiltelefon:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se
Präst: Andreas Westergren
(vikarie)

Arbete:

040-41 61 33

Diakon: Sofia Burman
Mobiltelefon:
0702-73 06 20
E-post:
sofia.burman@svenskakyrkan.se
Diakon: Lena Hansen
Mobiltelefon:
0702-78 27 29
E-post:
lena.hansen@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker: Bengt Wittje
Mobiltelefon:
0704-41 66 06
E-post:
bengt.wittje@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker: Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker: Petra Hessung
E-post:
petra.hessung@svenskakyrkan.se
Barnledare: Elisabeth Erlansson
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se
Barnledare: Vakant
kamrer: Kristina Berglund
Arbete:
040-41 68 30
E-post:
kristina.berglund@svenskakyrkan.se
assistent: Barbro Karlsson
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd: Maude Bengtsson
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post:
maude.bengtsson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsföreståndare: Ulrika Schlyter
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post:
ulrika.schlyter@svenskakyrkan.se
KyrkOVAKTMÄStare: Simon Årnes
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
E-post:		
simon.arnes@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande:
Lena Forsberg
Telefon:
040-41 17 13
Kyrkofullmäktiges ordförande:
Kirsti Haaland
Telefon:
040-41 43 26

Foto framsidan och Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal

