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Den ljusnande framtid är vår…

Sommar i Lomma församling

Om den ljusnande framtiden sjunger landets
alla studenter eller snarare skrålar landets
alla studenter. Om den ljusnande framtid
som är vår, är vi många som vill sjunga när
sommaren går in.
Oavsett ålder vill vi sjunga om framtiden, om
en bättre framtid. Många är vi som hoppas på
framtiden, på en ljusnande framtid bortom
konf likter, kriser, vapenskrammel, bortom
personliga misslyckanden och sorger, bortom
en kall och bister vinter. Hoppet om den
ljusnande framtiden är det sista som överger
människan. Vi människor är, med några få
undantag, obotligt optimistiska.
Vi tror på framtiden, på sommaren som
kommer oss till mötes, på att vi ska få det
bättre, ett bättre arbete, bättre i våra relationer,
att världens ledare ska arbeta för fred och
rättvisa så att allt fler kan känna sig trygga,
mätta, ha rent vatten, tillåtas utöva sin religion
och möta en ljusnande framtid.
Den ljusnande framtiden kommer oss bara
delvis till mötes om vi inte själva är delaktiga.
Ljuset och värmen återvänder under sommaren.
Världsfreden, rättvis handel och relationer
mellan länder och nationer kan vi som enskilda
endast delvis påverka. Delvis kan vi påverka
och har ansvar att påverka. Vi som lever i en
demokrati har ansvar att välja ledare som har
förmåga att leda oss in i en ljusnande framtid.
En framtid där vi river fler murar än vad vi
bygger nya staket. Det mesta som har med
den ljusnande framtiden att göra är vi själva
med och påverkar. Jag som enskild individ är
ansvarig för hur jag hanterar mina talanger,
min kunskap, erfarenhet, mina resurser i min
relation till andra människor och till skapelsen.
Jag som enskild individ är i allra högsta grad
med och skapar en ljusnande framtid för mig
själv, mina medmänniskor och för kommande
generationer.
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Onsdag 13 juni
Föredrag 19.00, Lomma bibliotek
KG Hammar
”Pilgrim och flykting—tankar om hemhörighet i livet”

När jag tänker på vad den ljusnande framtid
som är vår betyder, så är det allt det jag redan
skrivit, men också en framtid i gemenskap med
Gud. För där ljuset är, där kärlek finns är Gud.
”Gud är ljus och inget mörker finns i honom”,
skriver Johannes i sitt första brev.
Gud är ljuset som är här och nu i våra liv, i
mörka såväl som i ljusa dagar. Gud är ljuset som
möter oss i framtiden, först förhoppningsvis
under ett långt liv, och sedan bortom döden i
en ljusnande framtid.
Den ljusnande framtiden här och nu är det
allas vårt uppdrag att skapa genom kärlekens
omsorg, genom förtroende och tillit, genom
fred och framtidstro.
Den ljusnande framtiden sedan får vi som
kärlekens omsorg av nåd, gratis. Framtidens,
kärlekens och ljusets gåva.
”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.
Om vi säger att vi har gemenskap med honom
men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar
inte efter sanningen. Men om vi vandrar
i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi
gemenskap med varandra” och med Gud i
Jesus Kristus.”
Du och jag är inbjudna att följa ljuset, mot en
ljusnande framtid.
Gud välsigne dig och din sommar!
Jan-Olof Aggedal
kyrkoherde

Människan har alltid varit på väg, som pilgrim eller turist eller som flykting undan
förföljelse eller på jakt efter nya livsmöjligheter. Människans hem är ofta mera “på
väg” än på en fast plats att återvända till. Hur kan vi skapa hemhörighet för
varandra i situationer av hemlöshet? Ett provtänkande!
Kostnad: 20 kr, biljetter finns att hämta
på Lomma & Bjärreds bibliotek från den 21 maj.
Arr: Lomma församling

Torsdag 14 juni
Kväll för själen 18–19.30
Lomma kapell, Prästbergavägen
Frälsarkransen
Livets pärlor på ett armband kallas den ibland.
Frälsarkransen har kommit att betyda mycket för många, och
har blivit en hjälp att be och meditera över livets olika aspekter.
Det får vi göra tillsammans denna kväll.

Torsdag 21 juni
Café i midsommartid 15-17
Församlingshemmet, Skolgatan 4
Välkommen till midsommarfirande och gemenskap!
Vi klär midsommarstången, dansar, sjunger och har
trevligt tillsammans. Medtag gärna blommor!
Från 15.00 serveras kaffe och midsommarfika.
30 kr/vuxen. Gratis för barn.
Anmälan till midsommarfika senast 18/6 till
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 040-41 61 20.
Eller medtag egen kaffekorg (och gärna filt att sitta på).
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Torsdag 28 juni
Kväll för själen 18–19.30
Lomma kapell, Prästbergavägen
Gunnar Svebring
”Varje andetag är ditt”

Torsdag 5 juli
Grillkväll 18-20
Församlingshemmet, Skolgatan 4
Eva Hallberg
“Om sommaren sköna”

Från Lund presenterar vi vispoeten Gunnar Svebring. Grunden i hans
program är alltid den egna viskonsten, blandad med vackra kända psalmer
och visor som uppskattas av hjärtan i alla åldrar.

Eva Hallberg och deltagare från sångkursen i Lomma
bjuder på ett varierat sångprogram av visor, klassiska sånger,
opera, musical, singalong. En härlig grillkväll tillsammans
i församlingshemmets café och (om vädret tillåter) trädgård.

Söndag 1 juli
Musikgudstjänst 16.00, Lomma kyrka
Eva Kunda Neidek och Peter Bohlin
”Our Father”

Mat: 50 kr /vuxen. Till barnen finns det korv för 10 kr.
Obs! Begränsat antal platser. Föranmälan senast 2/7 kl.12 till:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 040-41 61 20.

Vår Fader–Herrens bön– har burit Kyrkan i nästan två tusen år.
Eva Kunda Neidek och Peter Bohlin tar oss med på en
musikalisk och meditativ vandring genom Herrens bön på
olika språk samtidigt som vi firar Apostladagen, dvs minnet
av apostlarna som sändes ut till olika länder och kulturer.

Onsdag 4 juli
Vandring 19.00, Lomma kyrka
Lomma kyrkogård i historia och nutid
– vandring med Jan-Olof Aggedal
Lomma kyrkogårdars äldsta delar har anor från medeltiden. Här finns spår
av den medeltida kyrkan och här finns spår av gravar med utsmyckningar
från tiden därefter och fram till idag. Kyrkogården är en spegling av varje tid
och av varje tids tankar om livet och döden samt varje tids stilideal.
Under vandringen berättar kyrkoherde, docent i praktisk teologi,
Jan-Olof Aggedal om kyrkogårdskultur och gravsatta Lommabor.
Vandringen utgår från Lomma kyrka klockan 19.00
och avslutas på samma plats ca klockan 20.00.

4

Onsdag 11 juli
Lomma bibliotek 19.00
En samtalskväll om ”TRO”
Vem kan leva utan att tro – på medmänniskan, kärleken, eller som
Tomas Tranströmer uttrycker det, ”de tysta samförstånden”?
Men ändå återkommer frågan: vem kan vi tro på?
Vem är verkligen värd vår tillit? Och vad kan vi tro på?
Under reformationen var ”tro” det stora modeordet, men gäller det idag?
Är tron relevant även idag? Frågorna är många, och era frågor sätter
prägel på en kväll där vi möts i respekt, i ömsesidiga samtal,
utifrån samtalsmetodiken Open Space, där deltagarna tillsammans
skapar innehållet för kvällen.
Ingen föranmälan. Arr: Lomma församling
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Torsdag 12 juli
Kväll för själen 18–19.30
Lomma kapell, Prästbergavägen
Iona-mässa
Med rötter i den keltiska traditionen tilltalar det enkla och skapelsebetonade
språket många i vår tid. Vi firar en enkel nattvardsgudstjänst med ord och
musik inspirerade från den ekumeniska Ionarörelsen.

Torsdag 19 juli
Cafékväll 18-20
Församlingshemmet, Skolgatan 4
Thomas Carlström
“Jorden runt på 17 instrument”

Från Lund och tidigare rektor på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp,
presenterar vi Thomas Carlström som tar oss med på sin musikaliska
resa med hjälp av olika instrument, tex didgerido, oud, strumstick,
dragspel, gitarr, banjo, saxofon, flöjter mm. Thomas bjuder på en
del kända sånger och melodier men även lite annorlunda klanger
från andra delar av världen.
Fika 30 kr/vuxen. Barn gratis. Begränsat antal platser.
Föranmälan senast 18/7 kl.12 till: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 040-41 61 20.

Onsdag 18 juli
Kyrkvandring 19.00, Lomma kyrka

					

Lomma kyrka – Kyrkan vid Höje å med Jan-Olof Aggedal
Vid Höje å ligger Lomma kyrka byggd på 1870-talet.
Vackert inbäddad i grönska sträcker hon sin spira mot skyn.
På platsen för Lommas nuvarande kyrka har människor
tillbett och firat livets högtider sedan 1170-talet då den första
stenkyrkan byggdes. Kyrkoherde Jan-Olof Aggedal leder
vandringen runt och i kyrkan. Vi får höra historien om
Lomma kyrka, hennes inventarier, symboler och liturgiska rekvisita.
Vandringen utgår från Lomma kyrka 19.00 och avslutas ca 20.00.
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Torsdag 26 juli
Kväll för själen 18–19.30
Lomma kapell, Prästbergavägen
Maria Jönsson
”Vila i din väntan”
Maria Jönsson, Lomma församlings egen kyrkomusiker, är den
person som för några år sedan startade Kvällar för själen.
I ett finstämt musik- och lyrikprogram vill Maria förmedla
budskapet att Gud alltid finns där för oss. Bortom mörkret finns
alltid ljuset och Gud är ljuset. Oavsett om vi söker Gud eller inte så
söker Gud oss. När livet känns svårt så kan vi vila i vår väntan.
Förvissade om att Gud ser och hör oss.
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Torsdag 2 augusti
Cafékväll 18-20

Församlingshemmet, Skolgatan 4, med programmet i Jakobsalen

Ulla Sjöberg
“Från Skånepräst till fjällpräst”

Ulla Sjöberg har varit präst både i Skåne och i fjällen. Med bilder och
berättelser från möten med fjällvärldens människor delar hon sina tankar
om vad som formar en människas livsväg.
Fika: 30 kr/vuxen, barn gratis.
Begränsat antal platser. Föranmälan senast 1/8 kl. 12
till lomma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 040-416120.

Onsdag 15 augusti
Föredrag 19.00, Lomma bibliotek
Maria Småberg
”Mod och medkänsla — om missionären
Alma Johansson och humanitärt arbete
under det Armeniska folkmordet 1915”
Maria Småberg är historiker vid Lunds universitet med särskilt fokus på
kvinnors erfarenheter i konflikter. Ikväll får vi höra den gripande
berättelsen om Alma Johansson från Sverige, som under första
världskriget reste till det som idag är Turkiet.
Där bevittnade hon med egna ögon hur de barn och familjer hon själv
tog hand om blev mördade. ”Aldrig kan jag glömma den synen.
Och ingenting kunde man göra för dem!”
Kostnad: 20 kr, biljetter finns att hämta på
Lomma & Bjärreds bibliotek från den 1 aug.
Arr: Lomma församling

Torsdag 16 augusti
Grillkväll 18-20
Församlingshemmet, Skolgatan 4
Allsång med Bengt Wittje
Torsdag 9 augusti
Kväll för själen 18–19.30
Lomma kapell, Prästbergavägen
Anna Westerberg
”Det finns stjärnor i källan”
Anna Westerberg har ägnat större delen av sitt liv åt
teater, sång och poesi. Ikväll ger hon oss en poesistund
med dikter av två älskade svenska poeter
Harry Martinson och Pär Lagerkvist.
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En härlig grillkväll får avsluta församlingens sommarprogram.
Vi grillar och äter gott och sjunger sedan för full hals tillsammans
med församlingens egen eminenta musiker Bengt!
Mat: 50 kr per vuxen. Till barnen finns det korv för 10 kr.
OBS! Begränsat antal platser.
Föranmälan senast 13/8 kl. 12
till: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 040-41 61 20.
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Skriv bildmeningen i ett mail och skicka ditt svar till lomma.forsamling@svenskakyrkan.se eller
lämna svaret på församlingsexpeditionen senast 15 augusti. Vi lottar ut tre böcker och tre tröstpriser.
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Kyrkrunda 18 juni – 1 juli
För andra året kan du passa på att besöka
alla kyrkorna i gamla Bara kontrakt.
Kyrkorna är öppna mellan den 18 juni och
1 juli åtminstone klockan 13-15. Samla stämplar
i kyrkorna och var med och vinn fina priser.
Lämna in stämpelkortet senast 15 augusti på någon
församlingsexpedition i Lomma, Bjärred, Uppåkra,
Burlöv, Sankt Staffans, Värby eller Svedala.

Musik i Lomma kyrka
24 juni 20
En nordisk sommarkväll
Agnes Wästfelt, sopran
Margareta Haksten, flöjt
Petra Hessung, piano och orgel
Musik av G. d. Frumerie, G. Hahn, A. Öhrwall, W. Stenhammar, m. fl.
15 juni 11
Musikgudstjänst
Anna och Olle Grane, sång, violin, flöjt och saxofon
Petra Hessung - orgel och piano
26 augusti 19
Konsert
Janne Schaffer, Bengt Wittje med flera
Se www.svenskakyrkan.se/lomma för mer information

Församlingsläger ”Att välja livet!”
Välkommen att följa med på läger för alla åldrar!
Helgen 7 - 9 september åker vi till Örestrand utanför Höganäs. www.orestrand.se
Lägret startar på fredagen 19 med korvgrillning och avslutas vid 16-tiden på söndagen.
Lägret innehåller gemensamma aktiviteter så som andakter, samtal och gudstjänst, men
också fria aktiviteter som sport, lek, bad, skapande mm.
På söndagen välkomnar vi fler församlingsbor till gudstjänsten och som vi delar måltid
med. De som kommer upp på söndagen åker sedan vidare på egen utflykt (se sidan 14)
Kostnad för lägret är 750 kr per vuxen, gratis för barn. (Icke medlemmar
i Svenska kyrkan betalar fullt pris 1 900 kr, barn gratis).
Vi bor i flerbäddsrum, familjevis i vandrarhemsdelen. Ett fåtal enkelrum finns.
I priset ingår logi och helpension. Vi samåker i egna bilar till lägret.
Antal rum är begränsat, först till kvarn gäller. Församlingsbor har företräde.
Anmälan senast 4 juli, men för planeringens skull gärna tidigare.
Vill du vara med i planeringen inför lägret och/eller bidra med något under lägret
t ex hålla i någon aktivitet, sjunga, spela m.m. så hör av dig!
Skicka din anmälan via mail eller lämna till expeditionen i församlingshemmet,
Skolgatan 4. I välkomstbrevet som vi skickar ut som bekräftelse på anmälan,
får du ett mer detaljerat program med tider och info.
Kontakt och anmälan:
Lena Hansen lena.hansen@svenskakyrkan.se, 0702-78 27 29
Varmt välkommen!

Välkomna till Samtal om sorg…
”Hålligång-kören”
En kör för dig som är dagledig och tycker om att sjunga. I ”Hålligång-kören”
fokuserar vi på glädjen sången ger och hur bra vi mår i kropp och själ av att sjunga.
Repertoaren är blandad och består av såväl vanliga allsånger, visor som andliga sånger.
Ett par gånger per termin sjunger vi upp i församlingshemmet eller kyrkan.
Vi ses varje torsdag i Lomma församlingshem 10:30-11:30 med start 13 september.
Har du frågor eller vill anmäla dig, mejla till:
Maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se eller ring 0703-286605.
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… när någon som stod dig nära, en livskamrat har gått bort.
Det påverkar 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 inbjuder till en samtalsgrupp, där vi med våra olika erfarenheter av sorgen
och förlusten hjälps åt att bearbeta och komma en bit på vägen.
Vi startar under hösten, för mer information kontakta:
Sofia Burman, diakon, sofia.burman@svenskakyrkan.se, 070 – 273 06 20
Lena Hansen, diakon, lena.hansen@svenskakyrkan.se, 070 - 278 27 29
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Församlingsutfärd till Örestrand och Kullabygden
9 september!
För dig som inte kan delta i församlingslägret finns möjligheten att
ta en dagsutflykt och hälsa på!
Hur: Avfärd med buss från Havsblick 9.30. Åter i Lomma ca 18
Program: Vi besöker Örestrands kurs- och lägergård, som ligger vackert beläget
utanför Höganäs med utsikt över Öresund. Där träffar vi församlingsbor från
Lomma som är på församlingsläger denna helg. Tillsammans med
lägerdeltagarna firar vi gudstjänst och äter lunch på Örestrands kursgård.
Vi lämnar lägerdeltagarna och fortsätter vår eftermiddag ett stenkast bort till
Kullabygdens keramik, där vi får möta ”pottemakaren” Peter, som ger oss
en inblick i hur en keramikers liv kan se ut.
I gårdsbutiken ges möjlighet att handla bruksföremål till vardag och fest.
Innan bussen tar oss hemåt mot Lomma, stannar vi och dricker kaffe
på klassiska Flickorna Lundgren på Skäret.
Anmälan: Till sofia.burman@svenskakyrkan.se eller 0702-73 06 20 senast 30 augusti,
uppge namn och telefonnummer samt eventuell diabetes/allergi.
Begränsat antal platser.
Kostnad: 150 kr, inkluderar bussresan, samt lunch och eftermiddagskaffe.
Betalas innan avresa till Sofia eller till pastorsexpeditionen.

Sommarkonsert med a capellagruppen
– The Real Group
Lomma kyrka 10 juli 19
Äntligen kommer The Real Group till Lomma på besök.
En härlig sommarkonsert med fem fantastiska röster. The Real Group är kända
över hela världen främst i Tyskland, Sydkorea, Japan och USA. Gruppen kommer att
bjuda på lettisk folkmusik, örhängen från jazzens värld och nyskriven musik
från senaste CD:n ”Elements”.

Lommakonfirmand
De flesta ungdomar som väljer att konfirmeras brukar senare beskriva
konfirmandtiden som ”det bästa jag varit med om”. Tillsammans med nya och gamla
kompisar, unga ledare och präst får du chans att prata om Gud, livet och det du tycker är
viktigt. Konfirmandtiden är lite som en upptäcktsresa vi gör tillsammans.
Du kommer att få vara med om många diskussioner och funderingar blandat med
upplevelser, sång och musik och garanterat glada skratt! Att åka på konfirmandläger är
för många en av höjdpunkterna. Den dag, som avslutar din konfirmandtid, firar vi med
en festlig och högtidlig konfirmationsgudstjänst i Lomma kyrka. För att bli konfirmerad
behöver du vara döpt. Om du inte är det kan du bli det under tiden som konfirmand.
Varför inte hänga på du också? Det kan bli ditt livs äventyr!
• Du får nya vänner
• Du får prata om sånt som är viktigt för just dig
• Det kostar ingenting
• Alla är välkomna
• Du blir lite mer dig själv
Anmälan senast den 1 juli
Anmäl dig på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/lomma.
I mitten av juli får du en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan.
I september får du mer information om gruppen du kommit med i.
Några röster från ett konfirmandläger…
”Det fick mig att tänka på livet.”
”Detta läger har fått mig att må bra.”
”Upplevelsevandringen om påsken var kul och man skrattade mycket.
Relations- och kärlekspasset var roligt, vi hade mycket att säga.”
”Morgongympan var bra på morgonen när man var trött och skulle vakna…”
”Ledarna var jättebra och roliga.”
”Jag har lärt mig väldigt mycket. Även sätten vi tränade trosbekännelsen
på och den gyllene regeln fungerade väldigt bra, särskilt rörelserna till
trosbekännelsen var roliga att komma på.”

Konserten riktar sig till alla åldrar.
Biljetter kan köpas på: www.nortic.se/dagny/event/17823
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 27 maj
Heliga trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande

11.00

Högmässa

Torsdag 28 juni

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

16.00

Musikgudstjänst

Måndag 28 maj

14–16

Minsta träffas i Alnarpsparken

Söndag 1 juli
Apostladagen
Sänd mig

Tisdag 29 maj

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Tisdag 3 juli

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 30 maj

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel

Onsdag 4 juli

19.00

Kyrkogårdsvandring Lomma kyrkogårdar

Torsdag 5 juli

18-20

Grillkväll i församlingshemmets trädgård

Lördag 7 juli

11.00

Konfirmation med mässa

18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		Strandkyrkan.
Torsdag 31 maj

10–16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

Söndag 3 juni
1 ef trefaldighet
Vårt dop

11.00

Högmässa

Tisdag 5 juni

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Söndag 10 juni
11.00
Gudstjänst med små och stora, Minstas
2 ef trefaldighet		avslutning
Kallelsen till Guds rike
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Tisdag 12 juni

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 13 juni

19.00

Lomma bibliotek, K G Hammar

Torsdag 14 juni

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Söndag 17 juni
3 ef trefaldighet
Förlorad och återfunnen

11.00

Högmässa

Tisdag 19 juni

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Torsdag 21 juni
15-17
		

Midsommarfest i församlingshemmets
Trädgård

Midsommardagen 23 juni
Skapelsen

14.00

Skapelsemässa på kyrkogården vid ån

Söndag 24 juni
Johannes döparens dag

20.00

Musikgudstjänst

Tisdag 26 juni

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Söndag 8 juli
14.00
Friluftsgudstjänst tillsammans med
6 ef trefaldighet		Strandkyrkan
Efterföljelse
Tisdag 10 juli

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 11 juli

19.00

Ett samtal om tro på Lomma bibliotek

Torsdag 12 juli

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell Ionamässa

Söndag 15 juli
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligas

11.00

Högmässa

Tisdag 17 juli

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 18 juli

19.00

Kyrkvandring – visning av Lomma kyrka

Torsdag 19 juli

18.00

Café i församlingshemmets trädgård

Söndag 22 juli
8 ef trefaldighet
Andlig klarsyn

11.00

Högmässa

Tisdag 24 juli

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Torsdag 26 juli

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Söndag 29 juli
9 ef trefaldighet
Goda förvaltare

11.00

Högmässa

Tisdag 31 juli

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Torsdag 2 augusti

18.00

Café i församlingshusets trädgård
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 5 augusti
14.00
Friluftsgudstjänst tillsammans med
10 ef trefaldighet		 Strandkyrkan
Nådens gåvor
Tisdag 7 augusti

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Torsdag 9 augusti

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Söndag 12 augusti
11 ef trefaldighet
Tro och liv

11.00

Högmässa

Tisdag 14 augusti

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 15 augusti

19.00

Lomma bibliotek ”Mod och medkänsla”

Torsdag 16 augusti
18-20
		

Grillkväll med Allsång i
församlingshemmets trädgård

Söndag 19 augusti
12 ef trefaldighet
Friheten i Kristus

11.00

Högmässa

Tisdag 21 augusti

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Söndag 26 augusti
13 ef trefaldighet
Medmänniskan

11.00

Högmässa

19.00

Konsert med Janne Schaffer mfl

Tisdag 28 augusti

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Söndag 2 september
11.00
Högmässa, avtackning och välkomnande av
14 ef trefaldighet		 medarbetare
Enheten i Kristus		

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.
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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: 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
Mobiltelefon:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se
Präst: Oskar Styf
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: Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker: Petra Hessung
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post: petra.hessung@svenskakyrkan.se
Barnledare: Elisabeth Erlansson
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se
Barn & ungdomsledare: Sara Emilsson
sara.emilsson@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
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal

