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Även den längsta resan börjar med ett första steg

Vad väger egentligen Lomma kyrkas stora kyrkbibel?

År 2019 blev året då vi talade om klimatet
på ett nytt och allvarligare sätt. För de flesta
blev det tydligt att nu är det på riktigt, viktigt
att vi gör något, att var och en bidrar så
gott man kan. Svenska kyrkans biskopar
uppmuntrar oss alla i Ett biskopsbrev om
klimatet att ta ett steg i taget, inte drabbas
av panik eller som strutsen sticka huvud
i sanden och tro att det inte har någon
betydelse vad jag gör.

Den frågan var utslagsfrågan på det quiz
som delades ut efter mässan på Bibelns dag
i januari. Gudstjänstbesökarna fick komma
fram och känna på Bibeln som vanligtvis
förvaras på predikstolen. Några av frågor gick
vi igenom på ett lekfullt sätt tillsammans i
gudstjänsten Var föddes Jesus?
Var döptes han?
Vilka två bibelböcker har namn efter kvinnor?

”Klimatfrågans omfattning får inte leda
till uppgivenhet med handlingsförlamning.
Även den längsta resan börjar med ett första
steg. […] Fred med jorden blir mer och mer
en förutsättning för fred mellan folken.”
År 2020 är det tjugo år sedan Svenska
kyrkan och staten gick skilda vägar.

Kyrkan blev ett fritt trossamfund som genom
sin egen organisation kan besluta om sin
verksamhet. I varje församling finns ett
lokalt valt kyrkofullmäktige och kyrkoråd
som representerar kyrkans medlemmar och
som väljs i kyrkovalet vart fjärde år.
I varje församling finns även en kyrkoherde
som representerar biskopen och som ska se
till att församlingens verksamhet sker på
den kristna trons grund genom att gudstjänst
firas, att undervisning sker, att diakoni och
mission utövas.
I församlingsbladet finner du mycket av det
som händer i församlingen under våren.
Välkommen att hitta ditt sammanhang.
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Bibeln var och är nog fortfarande den mest
spridda boken i våra svenska hem och en viktig
anledning till skolstadgan från år 1842 var
just den lutherska betoningen på att alla själva
skulle kunna läsa Bibeln. Bibeln har betytt
otroligt mycket, inte bara för kristna genom
århundradena, också kulturellt, juridiskt
och språkmässigt. Många av våra uttryck
är bibelcitat, som till exempel ”en droppe i
havet” (Syr 18:10), ”elfte timmen” (Matt 20:9),
”allt har sin tid” (Pred 3:1), ”falla i god jord”
(Mark 4:8).
Första gången Bibeln gavs ut på svenska var
1541 (Gustav Vasas Bibel) och den senaste
officiella bibelutgåvan är Bibel 2000 som i
år firar 20 år. Bibel 2000 innehåller dock det
Nya Testamente som var färdigöversatt och
gavs ut redan år 1981. Därför håller Svenska
Bibelsällskapet sedan några år tillbaka på
med en ny provöversättning av delar av Nya
Testamentet. Bibeln är idag översatt till 694
språk, men eftersom den internationella
målsättningen är att alla människor ska kunna
läsa Bibeln på sitt eget språk och ”upptäcka det

budskap som förändrar liv” och att det idag
talas 7351 språk, finns en hel del kvar att göra.
Det är inte alltid helt enkelt att läsa Bibeln
och ta till sig dess budskap. Från början lästes
texterna i församlingens gemenskap så att man
kunde prata om dem. Det gör vi fortfarande i
våra gudstjänster, där alltid minst en text läses
och ofta tre från Bibelns olika delar (Gamla
testamentet, Nya testamentets episteltexter och
Evangelierna). En präst från min barndom sa
ofta att ”Bibeln ska man inte läsa sig igenom,
den ska man bedja sig igenom” och det ligger
mycket i det. Det är ingen bok att sträckläsa
utan en bok där man får smaka på orden och
ta till sig dem långsamt och eftertänksamt,
vilket kan vara en utmaning för den stressade
människan av idag. Men just därför är mötet
med den levande Guden som sker genom
Bibelns berättelser så fascinerande och viktigt.
Hur länge sedan var det du läste i din Bibel?
Kanske är det dags att plocka fram den och
låta den förändra och förnya ditt liv, leda
till ett gudsmöte? Om du vill ha hjälp i din
bibelläsning finns det i församlingen en
bibelstudiegrupp men man kan också ta hjälp
av Svenska Bibelsällskapets bibelläsningsplan
2020 som finns att få i församlingshemmet.
För den som föredrar appar så finns det ett
antal sådana, till exempel YouVersionBible,
en gratis app som även innehåller Bibel 2000.
Lisa Buratti, präst i Lomma och bibelöversättare
hos Bibelsällskapet.

Bibelstudium
Onsdagar jämn vecka 10–11.30 i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Denna termin läser vi Johannesevangeliet. Evangelisten Johannes har örnen som sin symbol
eftersom evangeliet ger läsaren i en vid bild av innebörden i Jesu liv, budskap och verksamhet.
Evangeliet är det yngsta av de fyra evangelierna och särskiljer sig från de andra tre.
Välkommen att vara med och utforska den johanneiska stilen i vår!
Information Lisa Buratti.
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bi ld a e n fo r m av me d b o r g a r r å d , s å
kallade Protection groups, med fokus på
samhällsutveckling på den egna orten. De
får utbildning i påverkansarbete, lär sig
att skriva projektansökningar, ansöka om
bidrag och bokföra.
Samtidigt diskuterar och listar de behoven
i samhället, röstar om en prioritetsordning
och skriver en handlingsplan.
”När vi ger människor makt och möjlighet
att själva förändra sin situation ser vi att de
gör det så mycket bättre än vad någon annan
organisation eller extern aktör skulle kunna.”
Mai menar att det är viktigt att tro på
den inneboende kapaciteten hos varje
individ. När biståndsorganisationer litar på
människor och tar dem i anspråk visar sig
handlingskraften.

Fasteaktionen 2020 handlar om att vi alla har
rätt att leva i trygghet och säkerhet, i frihet
från våld. Kampen för fred, jämställdhet,
rättvisa och hållbarhet hör ihop.
Vi lever alla under samma himmel och har
samma rättigheter, men verkligheten ser
olika ut. Tillsammans med våra partner
över hela världen står vi på modets sida.
Vill du stå på modets sida tillsammans
med Act–Svenska kyrkan och hjälpa oss
att hjälpa, kan du ge en gåva.
Swish: 9001223
Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900 1223
Stå på modets sida
Act Svenska kyrkans fasteaktion handlar i
år om att vi alla har rätt att leva i en trygg
och säker miljö fri från våld. Men det är
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långt ifrån alla som gör det. Israel och
Palestina är en av många regioner med
höga våldsnivåer och varje dag betalar
palestinier och israeler ett högt pris för den
utdragna konflikten.
Mitt i allt detta arbetar Mai Jarrar med
att stärka människors motstånds- och
handlingskraft. Mai arbetar som koordinator
för en av våra partnerorganisationer i
östra Jer usalem som tillsammans med
bland andra Act Svenska kyrkan driver
programmet Local to Gobal Protection i
Palestina. Det är en metod som går ut på att
stödja samhällsutveckling i områden som
drabbats av katastrof eller där det finns en
pågående konflikt.
Tro på människors kapacitet
Local to Global utgår från lokala initiativ
där människor uppmuntras att tillsammans

”Genom att ge människor en möjlighet
att själva initiera och leda aktiviteter
för att nå en positiv samhällsutveckling,
stärks människors självförtroende och
sam man hållningen mellan män niskor
ökar”, berättar Mai.
Och det sistnämnda, en ökad sammanhållning människor emellan, är avgörande
för att minska våldsnivåerna.
Medborgarna får makten
”Vi vill värna människors värdighet och
det vi gör är att vi flyttar över makten till
dem. Det fina är att det också innebär att
människor nu säger nej”.
Mai blev själv v it t ne t ill det nä r en
organisation föreslog att förse ett antal
kvinnor med symaskiner för att de skulle
producera och organisationen sälja.
”Fin tanke”, svarade kvinnorna. ”Men vi har
ingen elektricitet. Här är vår handlingsplan.
Varsågoda, ni kan välja att stödja vad ni vill
på vår lista!”

Fotograf Magnus Aronsson IKON

Kvinnor tänker på helheten
P rog r a m met r i k t a r sig t i l l s a mt l iga
medborgare, män som kvinnor, unga som
äldre. Men särskilda insatser har gjorts
för att just kvinnor skulle engagera sig.
”I början satt kvinnorna tysta så länge
männen var kvar på mötena, först när de
gått öppnade de munnen”, berättar Mai.
Och när kvinnorna tog till orda kom de
oftast med förslag som skulle gynna hela
samhället: ”Kvinnornas förslag på insatser
handlade om bättre skolvägar, säkrare
vattenf örsörjning och uppr ust ning av
kliniker, medan männens förslag mest
handlade om projekt som skulle ge dem
själva ett jobb”, säger Mai Jarrar.
Hennes erfarenhet av medborgargrupper som
själva tar ansvar för samhällsutvecklingen,
är att det är just kvinnorna som kläcker de
bästa idéerna och förhandlar fram de bästa
avtalen. De har en förmåga att tänka på
helheten och säkerställa att alla får ta del
av olika förbättringar.
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Himmel och pannkaka

Påsklandskapet i Lomma kyrka visas för barn

Måndag 9 mars 16–18.30, kören Sångfåglarna medverkar.

Långfredag 10 april 11

Måndag 20 april 16–18.30

Påsklandskapet består av nio scener som berättar om vad som hände med Jesus
under påsken. Vid samlingen på Långfredagen får vi höra påskens berättelse
så som det framställs på påsklandskapet i Lomma kyrka.
Barn och vuxna i alla åldrar är välkomna.

Välkommen till gemenskap för alla åldrar med skapande, lek, sång
och andakt i Lomma församlingshem, Skolgatan 4.
Kvällen avslutas med pannkakor.
För mer information kontakta Sara Emilsson.

För mer information kontakta Sara Emilsson eller Catharina Norekvist Bonacic.

Barnens gudstjänst
Påsklovskul för dig 6–12 år
Måndag 6 april 14–16
Vi fikar och gör påskpyssel tillsammans i församlingshemmet
på Skolgatan 4 i Lomma.
För mer information kontakta Catharina Norekvist Bonacic.

Påskdagen 12 april 11 i Lomma kyrka
Under mässan på Påskdagen erbjuds barnen en egen samling - barnens gudstjänst.
Alla barn är välkomna, med eller utan vuxen.
I barnens gudstjänst talar vi om Bibelns berättelser och vi pysslar
och sjunger tillsammans.
För mer information kontakta Sara Emilsson.

Stickcafé
Onsdagarna 11 mars och 15 april 13.30–16.
Församlingshemmet, Skolgatan 4, Lomma
Välkommen med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
För mer information kontakta
Lena Hansen tfn 070–278 27 29 eller
Lena Palmér tfn 0739– 927 381.
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Lommamässan

Retreat i fastetid

Behöver du en plats att hämta andan på mitt i veckan?
Längtar du efter en stund med andlig påfyllning eller behöver du bara en stund
att bara vara? Kom och fira Lommamässan i församlingshemmet.

13–14 mars 2020 på Äspögården

En halvtimme som innehåller tankar för veckan, musik, tillfälle att tända ljus,
sjunga med i enkla psalmer och sånger samt ta emot bröd och vin i nattvardens måltid.
En halvtimme som gör skillnad.
Välkommen du med onsdagar 18-18.30 i församlingshemmet
Vårens tema:
26 feb
4 mars
11 mars
18 mars
25 mars
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april
6 maj
13 maj
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Askonsdag
Prövning
Kamp
Ondska
Tillit
Försoning
Uthärda
Möte
Vittne
Herde
Glädje
Växt

Äspögården är en gammal prästgård som ligger ca 4 km norr om
Sveriges sydligaste udde, Smygehuk. Några av retreatens nyckelord är: avskildhet,
kravlöshet, tystnad och meditation. I Bibeln berättas att Jesus ibland drog sig undan
tillsammans med sina lärjungar för att de skulle få vila.
Att åka på retreat innebär just att man drar sig undan och släpper vardagens måsten,
för att i stället få tid att lyssna till sitt inre och till Gud. Vi är tysta tillsammans
för att ge varandra möjlighet till ostörd reflektion och bön.
Under måltiderna spelas stilla musik. Tillfälle till enskilt samtal erbjuds,
liksom regelbundna andakter och meditationer. Det blir också gott om tid
för att ”bara vara”, läsa, promenera eller kanske måla.
För information och anmälan kontakta: prästen Lisa Buratti,
lisa.buratti@svenskakyrkan.se (070–4416742) eller pastor Hillevi Jönsson,
hillevi.jonsson@equmeniakyrkan.nu (0708–854245).
Kostnad 1000 kr. Anmälan senast 28 februari.
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Willisorgeln i Lomma kyrka fyller 10 år!

Orgelkonserter

Helgen 6–7 februari 2010 kom att präglas av en unik musikhändelse i Lomma kyrka
när Willisorgeln invigdes av organisten David Briggs från USA.
Flera andra konserter med bland annat Bengt Wittje, Anders Jonsson och Lomma
kyrkokör ingick i invigningsprogrammet. Orgeln välsignades med bön om att
den skulle få ljuda till Guds ära och vår hjälp att lovsjunga Gud.
Willisorglar kan benämnas ”romantiska”, ”symfoniska” eller ”orkestrala”
men det finns alltid en grund av klassiskt sjungande viktoriansk orgelklang.
Orgeltypen är speciellt lämpad och avsedd för psalm- och körackompanjemang.
Willisorglarnas andra funktion är att återge orkestermusik på orgel med hela
synforniorkesterns klangpaljett och dynamik. Under 1880-talet uppfördes
samlingslokaler och konserthus ”Town Halls” i många engelska städer där den breda
allmänheten kunde höra orkestermusik och operamusik spelad av virtuosa organister.
Den mest kända orgeln för en bredare allmänhet finn i Royal Albert Hall som vi varje
år kan höra och se i TV vid Last Night of the Proms.
Bland Willis mest kända katedralorglar är det
värt att nämna: S:t Paul, Westmister Cathedral,
Truro, Exeter, Oxford samt Englands största
orgel i katedralen i Liverpool. Lomma kyrka
har hamnat i gott och känt sällskap.
Vi är glada och tacksamma att detta instrument
finns hos oss och ser fram mot nya spännande
musikupplevelser. Tioårsjubileet firar vi med
orgelmusik i både små och stora format.

Andrum
Lunchmusik på kyrkans orgel Onsdagar udda veckor 12. Fri entré.
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12 februari

Barbro Daun Schelin, orgel

26 februari

Barbro Daun Schelin, orgel

11 mars

Barbro Daun Schelin, orgel

25 mars

Barbro Daun Schelin, orgel

8 april

Thomas Wallin, orgel

22 april

Thomas Wallin, orgel

6 maj

Thomas Wallin, orgel

20 maj

Thomas Wallin, orgel

Lördag 21 mars 15
FRANSKA KLANGER
Thomas Wallin, orgel
Fadderkören från S:t Andreas kyrka, Malmö
Församlingens nye organist Thomas Wallin bekantar sig med sin nya
husorgel till toner av Boëly, Franck, Fauré och Lefébure-Wély.
Vi får bland annat lyssna på Faurés Messe basse för damkör och
orgel. Fri entré.
Lördag 18 april 15
CATHÉDRALES
Karin Grönberg, orgel
Det bjuds på pockande, porlande och praktfulla orgelstycken
när organisten Karin Grönberg kommer till Lomma kyrka och ger
orgelkonsert. Med musik av bland annat Vièrne, Bridge och Bach
bjuds åhörarna på såväl dramatik som stillhet. Det hela blir till en
orgelresa med minnen från katedraler, organister och orglar som har
kommit att betyda mycket för henne. Fri entré.
Fotograf Nils Sjöholm.

Onsdag 10 juni 19.
BEETHOVEN SYMFONI NR 5
Isabelle Demers, orgel
Musik av bland annat Beethoven, Symfoni nr 5 samt brittisk
och amerikansk musik. Lomma får besök av en av världens bästa
organister. Isabelle Demers är född i Québec och utbildad vid The
Juilliard School i New York. Hon är idag bosatt i Texas, USA,
där hon innehar en professur vid Baylor University.
Demers har trakterat orglar världen över, till exempel i katedralerna i Köln,
Regensburg (Tyskland) och Westminster (London), i stadshuset i Melbourne
(Australien), stadshuset i Stockholm och den berömda orgeln i Walt Disney Concert
Hall (USA). Grammy-belönade Demers har med sina tolkningar av bland annat
Reger och Bach rönt stor uppmärksamhet från en hänförd kritikerkår, inte minst
för sitt expressiva musicerande. I Lomma kyrka hyllar hon den 250-årsjubilerande
Beethoven med en egen transkription av hans symfoni nr 5. Fri entré.
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Året som gick…
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Kyrkans Minsta
som är en öppen verksamhet träffas i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Barn är välkomna tillsammans med mamma eller pappa, men även
blivande föräldrar och mor- och farföräldrar får gärna komma.
Vi pysslar, leker och pratar om sådant som känns viktigt.
Vi avslutar med andakt och sångstund.

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.

Måndagar 14.00–16.
Torsdagar 9.30–11.30
Information: Sara Emilsson, sara.emilsson@svenskakyrkan.se,
tfn 0704–41 66 07.

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.

Musikquiz
Kyrkans träffpunkt på Havsblick
Välkommen till gemenskap, kaffe och andakt, varje helgfri tisdag 14.00.
En del tisdagar är det något extra inslag.

19 maj 18 församlingshemmet, Skolgatan 4
Körerna Andante och Sångfåglarna medverkar.
Kvällsmat serveras 16.30–18 till självkostnadspris. Barn gratis.
Anmälan öppnar 13 april och stänger 12 maj till 040-416120 eller
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se. Begränsat antal platser.

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

14

15

Musik i Lomma församling
Psalmgudstjänst ”Läsarsånger”
1 mars 18 i Lomma kyrka
Andante och Hålligångkören under ledning av Maria Jönsson.
Jan-Olof Aggedal, präst.
Stabat mater
Långfredagsgudstjänst 10 april 15 i Lomma kyrka
Stabat mater av Pergolesi
Damer ur Lomma kyrkokör
Instrumetalensemble

”Vårvindar friska”
Torsdag 7 maj 13
Sjung allsång med Hålligångkören och Maria Jönsson.
Innan allsången har du möjlighet att delta i middagsbön och lunch från 12.
75 år sedan fred slöts efter andra världskriget
Söndag 10 maj 11
Musikgudstjänst i Lomma kyrka.
Sångfåglarna, Amasing, Young voices och Lomma kyrkokör sjunger
sånger om fred och vår under ledning av Maria Jönsson och Petra Hessung.
Jan-Olof Aggedal, präst.

Thomas Wallin och Petra Hessung, musikalisk ledning
Kristina Lindström, präst.
Festmässa
Påskdagen 12 april i Lomma kyrka
Lomma kyrkokör och kören La Voix under ledning av
Thomas Wallin och Petra Hessung.
Välkomnande av kyrkomusiker Thomas Wallin och diakon Anne Ekberg.
Församlingens medarbetare.
Lisa Buratti, celebrant.
Jan-Olof Aggedal, predikant.
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Lördag 22 februari

15.00
13.30
12.00

Doplördag i Lomma kyrka.

Tisdag 17 mars

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Söndag 23 februari
11.00
Fastlagssöndagen 		
Kärlekens väg

Söndagsmässa, kyrkkaffe med fastlagsbullar
i församlingshemmet.

Tisdag 25 februari

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 26 februari
Askonsdagen
Bön och fasta

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00

Askonsdagsmässa i församlingshemmet.

Torsdag 27 februari

12.00

Middagsbön med lunch i församlingshemmet.

Söndag 1 mars
18.00
1 i fastan		
Prövningens stund

Sånggudstjänst, läsarsånger med Andante
och Hålligångkören i Lomma kyrka.

Tisdag 3 mars

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

14.00

Onsdag 4 mars
18.00
		

Lommamässa i församlingshemmet.
Tema: Prövning.

Torsdag 5 mars

12.00

Middagsbön med lunch i församlingshemmet.

Lördag 7 mars

11.00

Mässa med Konfirmation i Lomma kyrka.

Söndag 8 mars
11.00
2 i fastan		
Den kämpande tron

Söndagsmässa, kyrkkaffe med Actinformation i församlingshemmet.

Måndag 9 mars
16–18.30
		

Himmel & Pannkaka, kören Sångfåglarna i
församlingshemmet.

Tisdag 10 mars

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 11 mars

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00
		

Lommamässan i församlingshemmet.
Tema: Kamp.

Torsdag 12 mars

12.00

Middagsbön med lunch i församlingshemmet.

Söndag 15 mars
3 i fastan
Kampen mot ondskan

11.00

Ekumeniskgudstjänst i Strandkyrkan.
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Ur almanackan

Onsdag 18 mars
18.00
		

Lommamässan i församlingshemmet.
Tema: Ondskan.

Torsdag 19 mars

12.00

Middagsbön med lunch i församlingshemmet.

Lördag 21 mars

15.00

Månadens orgelkonsert i Lomma kyrka.

Söndag 22 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk

11.00

Högmässa i Lomma kyrka, kören La Voix.

Tisdag 24 mars

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 25 mars

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00
		

Lommamässan i församlingshemmet.
Tema: Tillit.

Torsdag 26 mars

12.00

Middagsbön med lunch i församlingshemmet.

Lördag 28 mars

15.00
13.30
12.00

Doplördag i Lomma kyrka.

Söndag 29 mars
5 i fastan
Försonaren

11.00

Söndagsmässa i församlingshemmet.

Tisdag 31 mars

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 1 april
18.00
		

Lommamässa i församlingshemmet.
Tema: Försoning.

Söndag 5 april
Palmsöndagen
Vägen till korset

Pilgrimsvandring från Strandkyrkan.
Högmässa i Lomma kyrka.

10.00
11.00

Tisdag 7 april
14.00
		
Onsdag 8 april
12.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.
Ekumenisk mässa inför påsken.
Andrum – orgelmusik på kyrkans orgel.

18.00
		

Lommamässan i församlingshemmet.
Tema: Uthärda.
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Dag

Ur almanackan
Tid

Ur almanackan

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Skärtorsdag 9 april
18.00
Det nya förbundet		

Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande
i Lomma kyrka.

11.00

Söndagsmässa i församlingshemmet, lunch.

Långfredagen 10 april
Korset

Påsklandskapet i Lomma kyrka visas för barn.

Söndag 26 april
3 i påsktiden
Den gode herden
Tisdag 28 april

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

11.00

15.00
		

Långfredagsgudstjänst i Lomma kyrka.
Stabbat Mater, Damkör.

Påskafton 11 april
Genom död till liv

Påsknattsmässa i Lomma kyrka

23.00

Onsdag 29 april
18.00
		

Lommamässan i församlingshemmet.
Tema: Herde

Söndag 3 maj
4 i påsktiden
Vägen till livet

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 5 maj

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

Påskdagen 12 april
11.00
Kristus är uppstånden 		
		

Festhögmässa i Lomma kyrka, Lomma
kyrkokör och kören La Voix, välkomnande av
medarbetare. Kyrkkaffe i Byskolan.

Annandag påsk 13 april
11.00
Möte med den uppståndne		

Emmausmässa i Lomma kyrka.
Sopplunch i Byskolan.

Onsdag 6 maj

Tisdag 14 april

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

18.00
		

Lommamässan i församlingshemmet.
Tema: Glädje.

Lommamässan i församlingshemmet.
Tema: Möte.

Torsdag 7 maj

Middagsbön med lunch i församlingshemmet.

14.00

Onsdag 15 april
18.00
		

Torsdag 16 april
12.00
Påsklunch med middagsbön i 			
		församlingshemmet.
		
Föranmälan senast 9 april.
Lördag 18 april

15.00

Månadens orgelkonsert i Lomma kyrka.

Söndag 19 april
2 i påsktiden
Påskens vittnen

11.00

Måndag 20 april

12.00

13.00
Allsång med Hålligångkören i 			
		församlingshemmet.
Lördag 9 maj

11.00

Konfirmation med mässa i Lomma kyrka.

Högmässa i Lomma kyrka.

Söndag 10 maj
11.00
5 i påsktiden
Att växa i tro
18.00
		

Musikgudstjänst med församlingens körer
I Lomma kyrka.

16–18.30

Himmel & Pankaka i församlingshemmet.

Tisdag 12 maj

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Tisdag 21 april

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 22 april

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

Onsdag 13 maj
18.00
		

Lommamässan i församlingshemmet.
Tema: Växt.

Torsdag 14 maj

12.00

Middagsbön med lunch i församlingshemmet.

Lördag 16 maj

11.00

Konfirmation med mässa i Lomma kyrka.

14.00

Konfirmation med mässa i Lomma kyrka.

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

18.00
		

Lommamässan i församlingshemmet.
Tema: Vittne.

Torsdag 23 april

12.00

Lunch med middagsbön i församlingshemmet.

Lördag 25 april

15.00
13.30
12.00

Doplördag i Lomma kyrka.
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Söndag 17 maj
Bönsöndagen
Bönen

14.00

Högmässa i Lomma kyrka.

21

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 19 maj

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

16.30

Grillkväll med Quiz föranmälan 13/4–12/5.

Onsdag 20 maj

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

Kristi himmelsfärdsdag
Herre över allting

9.00

Gökotta i Alnarpsparken

Söndag 21 maj
Söndag före pingst
Hjälparen kommer

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 26 maj

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Lördag 30 maj

15.00
13.30
12.00

Doplördag i Lomma kyrka.

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

Söndag 31 maj
11.00
Pingstdagen		
Den helige Anden

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.

Söndagsmässa i församlingshemmet.
Kören La Voix.

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:
Jonas Gehlin (fr o m 1/8)
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
Präst: Lisa Buratti (biträdande kyrkoherde tom 31/7)
Mobiltelefon:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se
Präst: Under tillsättning
Diakon: Anne Ekberg (fr o m 1/4)
Mobiltelefon:
0702-73 06 20
E-post:
anne.ekberg@svenskakyrkan.se
Diakon: Lena Hansen
Mobiltelefon:
0702-78 27 29
E-post:
lena.hansen@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker: Thomas Wallin (fr o m 1/4)
Mobiltelefon:
0704-41 66 06
E-post:
thomas.c.wallin@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:
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
arbetsledare begravningsverksamheten:
Peter Andersson
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post: peter.i.andersson@svenskakyrkan.se
KyrkVAKTMÄStare: Simon Årnes
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
E-post: simon.arnes@svenskakyrkan.se
KyrkVAKTMÄStare: Anders Andersson
Mobiltelefon:
0707-74 38 02
E-post: anders.a.andersson@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:
sara.emilsson@svenskakyrkan.se

Foto framsidan: Jan-Olof Aggedal och IKON/Svenska kyrkan
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal

