vår församling
Årg. 68 Nr 3

Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

Juni 2014

Världen som nu föds på nytt pånyttföder glädjen…
Aldrig kan vi sluta att förundra oss över att det
efter vinter kommer vår. Naturens skaparkraft
manifesteras varje år vid tiden före midsommar.

företag och organisationer så väl som enskilda
människor. Vi kan alla vara med och bidra! Vi
har alla ett ansvar!

Den nya potatisen, primörer som sparris och
morötter visar vägen mot de större grödorna. Vi
tar det för givet att det ska vara så. Det blir ju
så år efter år. Och ändå är det inte givet att det
jorden ger för all framtid går att äta med god aptit.

Tack
Förhoppningsvis har vi nu en lång skön
sommar framför oss, när den är över har vi
förhoppningsvis många minnen och glada
upplevelser. Om solen skiner eller regnet vräker
ner så behövs båda då och då.

Många är de åkrar som smutsats ner av gifter,
mycket luft har smittats av föroreningar. Allt
oftare hör vi att skapelsen suckar och våndas.
Vi har bara en jord i universum. En jord som du
och jag har fått uppdrag att vårda, råda i, inte
förråda. Vi människor har fått Guds uppdrag att
vara medskapare i meningen att vårda, bruka, att
tänka, forska och skapa en framtid för oss och
kommande generationer av människor och djur
på en och samma jord.
Vårda och bruka, inte förbruka. Ansvaret är ditt
och ansvaret är mitt.
Klimatbrev
Svenska kyrkans biskopar har skrivit ett
brev om klimatet. Syftet med brevet är att
ge ett kristet teologiskt bidrag till klimatoch hållbarhetsdiskussionen men också att
stimulera arbetet i Svenska kyrkan till att både
i ord och handling arbeta med klimat- och
hållbarhetsfrågor.
Lomma församling försöker prioritera Fairtrade produkter och klimatsmarta lösningar för
byggnader, maskiner, kontorsmaterial och inte
minst livsmedel.
Biskoparna hoppas att deras brev blir ett viktigt
bidrag i det nationella och internationella
ekumeniska arbetet för att höja medvetenheten
om klimatfrågans etiska och existentiella
dimensioner.
Brevet avslutas med en uppmaning till
beslutsfattare i Sverige och internationellt, till
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Men naturens gång leder till höst och då är det
tid för att tacka för allt som skapelsen ger oss.
Tack är ett bra ord, en god och nyttig handling, för
tacket påminner oss om att allt är inte självklart,
naturens rytm är självklar, men inte en frisk jord.
På Midsommardagen firar vi Skapelsemässa för
att lovsjunga Skaparen och skapelsen, vi gör det
utomhus vid det livgivande vattnet vid Höje å.
På tacksägelsedagen i början av oktober tackar
vi för skörden och allt gott.
När jag tänker på tacksägelsedagen ser jag
framför mig min konfirmationskyrka smyckad
med sockerbetor, morötter och halmbalar.
Det var första gången jag var i kyrkan på en
tacksägelsedag. Jag förstod överhuvud inte
varför man släpat in allt detta i kyrkan på den
fina mattan i Limhamns kyrka.
Vad skulle det vara bra för? Dessutom hade nog
de flesta av oss konfirmander, stadsbor som vi
var, aldrig sett en sockerbeta växa. Mat köpte
man hos farbror Arne på Malmborgs. Länge kom
denna upplevelse att prägla min bild och mitt
tänkande kring tacksägelsedagen.
Det handlade om att tacka för årets skörd. Och
nog är det bra att tacka för årets skörd. Utan Guds
välsignelse över jordens gåvor hade det inte blivit
så mycket att leva av.
Därför handlar tacksägelsedagen en hel del om
att tacka för Guds välsignelse över naturens

under, en tacksamhet över att naturens rytm av
sådd och skörd också gett oss föda detta år.
SAAB i kyrkan
När jag som tonåring, några år senare, en
tacksägelsedag var med Kyrkans Ungdom i
Trollhättan förstod jag först inte vad jag fick se.
Mitt bland potatisen och rödbetorna stod stolt
en röd SAAB 96:a i koret. Vad hade bilen med
Gud att göra? Var det verkligen rimligt att köra
in en bil i kyrkan? Fick man göra så? Vad skulle
det vara bra för?
Frågorna var många bland oss KU:are från Skåne.
Tilltaget att köra in bilen i kyrkan var typiskt
70-tal. Litet småfånigt, men ändå inte så dumt.
För det fick oss att börja reflektera över att tack till
Gud kan vara så mycket mer än tack för skörden,
mat på bordet. Det handlar också om ett tack för
ett hem att bo i, för att ha ett hem att bo i behöver
de flesta av oss arbeta.

Att tacka Gud för att man har ett arbete, arbetskamrater, familj och vänner, en god hälsa, hör
också till tacksägelsedagen.
I en stad som på den tiden helt var beroende
av SAAB, kanske det ändå inte var så dumt att
köra in en bil i kyrkan som en påminnelse om
att utan Guds omsorg är människan rätt ensam i
sin strävan efter ett drägligt liv.
För allt detta går vår tacksamhet och vår lovsång
till Gud.
När jag hör trastens klara sång,
när lärkan jublar dagen lång
högt ovan fält och backar,
då kan jag icke tiga still.
Min Gud, så länge jag är till
för livet jag dig tackar. (Psalm 200 v 4)
Gud välsigne din sommar!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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Kyrkans träffpunkt på Havsblick
Havsblick (Centrumgatan 4) varje tisdag från 13.
Första och tredje tisdagen i månaden är det andakt och kaffe:
3 juni
17 juni
1 juli
15 juli
5 augusti
19 augusti
2 september
Övriga tisdagar är det café – en enkel kopp kaffe till självkostnadspris.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!

Musik i Lomma kyrka
19 juli 18
Orgelkonsert*
Robert Bennesh
23 juli 19
Orgelkonsert*
Margaret Phillips
3 augusti 18
Anders Johnsson, orgel
Jesper Olsson, flygel
6 augusti 19
Mikael Järlestrand, sång
Bengt Wittje, flygel
23 augusti 18
Movie Themes
Musik ur filmernas värld transkriberad för orgel
Bengt Wittje, Lomma
* ingår i Skånes Orgelveckor
Arr: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge
Information: Bengt Wittje, bengt.wittje@svenskakyrkan.se, tfn 0704 – 41 66 06

Gudstjänst på kanten till Höje Å – Lomma kyrkogård
21 juni Midsommardagen Skapelsemässa
27 juli Friluftsgudstjänst
17 augusti Friluftsgudstjänst
Gudstjänsten är kl 14, efteråt bjuds det på fika.
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Luther död eller levande
I föreställningen Luther – död eller levande
vänder skådespelaren och författaren Per
Ragnar upp och ner på bilden av reformatorn, bibelöversättaren och själasörjaren
Luther. Fram träder en man med humor, livsglädje och varm omsorg om andra, liksom
en man som kämpade med sin Gud, med sin
tro och sina tvivel. Programmet innehåller
musik komponerad av domkyrkoorganisten i
Storkyrkan i Stockholm Mattias Wager. Här
framförs den av organisten Patrik Sandin.

7 september klockan 18
i Lomma kyrka
Välkomna – fritt inträde!
Den där Luther…
Den där Luther som vi alla hört talas om,
vem var han? Varför har han fått en sådan
betydelse för mänskligheten och för kyrkan?
Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk
kyrka, fastslår såväl svensk lagstiftning som
kyrkans eget rättsdokument, men vad betyder det? Jo, att den kristendomstolkning som
sker i Svenska kyrkan görs utifrån de principer som Martin Luther särskilt pekade på i
en tid då kyrkan i femtonhundratalets Europa
inte överallt orkade attvara en kyrka som
pekade på nåden, förlåtelsen, upprättelsen
genom tron allena. När Martin Luther enligt
traditionen år 1517 spikar upp sina 95 teser
på slottskyrkans dörr i Wittenberg startar
en rörelse som han fått ge namn åt och som
han själv aldrig ville skulle leda till en ny
kyrkogren. Luther var själv aldrig lutheran
snarare en god katolik som såg bristerna i
sin moders kyrka, brister som han vill rätta
till. Genom Gutenbergs förfinande av tryckkonsten lyckades Luther få sin översättning
av Bibeln utgiven på folkspråket så att många
kunde få ta del av den. Nu fanns tekniken så
att många kunde få tillgång till Bibel, psalmbok och en liten bok som sammanfattar kristen tro ”Lilla katekesen”. Bland det viktigaste
som Luther lärt oss är att tron är en gåva från

en god och nådig Gud till var och en av oss.
Att livet är en Guds gåva som bekräftas i dopets sakrament. Under hela sitt liv försökte
Luther förstå Gud, letade efter tecken på en
nådig Gud som älskar människan.
Om några år, 2017, är det 500 år sedan Luther
genom några utmanande tankar och frågor
till den kyrkliga makten startade en reformering av kyrkan. Kyrkorna i Sverige och
världen kommer att minnas denna händelse
med glädje över att kyrkan ständigt utvecklas och förnyas och med smärta och sorg över
att händelsen ledde och fortfarande leder till
splittring mellan kristna. De närmaste åren
kommer många att försöka förstå vad Luther
ville och vem han var. På olika sätt kommer
kyrkorna i Sverige och vi i Lomma församling
att tillhöra dem som vill försöka förstå mer.
Vi börjar den 7 september då författaren och
skådespelaren Per Ragnar ger sin föreställning
”Luther död eller levande” i Lomma kyrka.
Välkommen då och välkommen att samtala
och studera i våra olika sammanhang.
Jan-Olof Aggedal
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Någon beskrev mig som en ballong
Han beskriver sig som visionär. Ständigt på
väg mot något nytt. Men alltid med församlingen närmast hjärtat. Den 24 augusti vigs
Johan Tyrberg, 50, till biskop i Lunds stift.
Mitran satt lite tajt och korkåpan var för lång.
När vi träffas har Johan Tyrberg precis varit
i domkyrkan och testat sin blivande biskopsoutfit. Det mesta tar han över efter biskop
Antje, men de lila skjortorna har han själv fått
beställa.
Berätta om när du fick beskedet. Du satt i
bil från Karlshamn till stiftskansliet i Lund
med rösterna från ditt kontrakt?
– Det var tur att jag satt på passagerarsätet. Jag
hade mobilen i knät när det ringde. Det stod
Antje Jackelén på displayen eftersom jag har
henne i kontaktboken. Hon meddelade att jag
hade blivit biskop electus, hon gratulerade och
sa att jag fått mer än 70 procent av rösterna.
Vad tänkte du då?
– Att det är bra att jag sitter ner och att jag
inte behöver hålla i någon ratt. Det gick runt
i både huvud och mage och överallt på något
sätt. Samtidigt tänkte jag att jag inte har någon aning om vad jag ger mig in på. Men det
kändes bra att det var ett så starkt stöd. Människor har valt mig, jag har inte trängt mig på.
Det känns hedersamt. Jag känner mig ödmjuk
inför det.
Du pratar mycket om att du vill utveckla församlingsverksamheten. Hur menar du då?
– Det är i församlingen som kyrkan händer.
Det är där möten uppstår och evangelium förkunnas i ord och handling. Det är viktigt att vi
är en episkopal kyrka.
Vi är ingen företagskoncern med en liten
grupp människor som bestämmer vad alla ska
göra i varje enskild situation. Jag vill vara en
lyhörd biskop inför det och i gengäld får församlingen vara lyhörd gentemot stiftet. Mitt
sätt att visa vägen utgår från församlingens
behov.
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I biskopsarbetet ingår tillsyn. Hur ser du på
visitationer?
– Det blir en paus i visitationerna i minst en
termin. I höst ska jag fundera ut när och hur de
ska komma igång. Jag vill synas i församlingarna vid visitation men även vid andra besök.
Visitationerna är ett bra instrument eftersom
det blir ett fördjupat möte. Jag ska försöka att
synas både i församlingarna och på stiftskansliet. Nationellt och internationellt. Det blir utmaningen.
Är du en ordningsmänniska?
– Jag behöver folk som håller igen. Någon beskrev mig som en ballong. Då behövs det en
lina som håller fast den i marken. Jag fungerar
lite som en kirurg. Jag gör ingreppet och sen
får andra sy igen och sätta plåster medan jag
ger mig på nästa utmaning.
Hur ser du på ledarskap? I din blogg skriver du
”att leda är att älska”. Vad menar du med det?
– Det är väl en bra rubrik? Jag menar att leda
handlar om att möta människor och gå före
på ett sådant sätt att folk vill gå efter. Att leda
handlar inte om att få folk att göra något utan
om att få folk att vilja göra något.
Det måste finnas en aspekt av kärlek med då.
Ledarskapsfrågor är jätteintressanta eftersom
det handlar om människor.
Johan beskriver ledaren som en konstnär.
– Att leda handlar om att kunna se det som ännu
inte syns och att göra det tydligt. Jag sätter
människor omkring mig högt. Jag vill inte se
människor som redskap i en redskapsbod som
man bara plockar fram när man behöver dem.
Johan förklarar gärna i liknelser. Han berättar
hur han vill behandla människor som en champagneflaska snarare än som en tandkrämstub.
Ur en tub klämmer man ut innehållet och
slänger sedan tuben när man inte längre har användning för den. I stället pratar han om champagne- effekten. När man som chef lämnar ett

ställe ska de anställda helst vara så omskakade
att de exploderar och bubblar över av positiv
energi som frigörs av glädje.
Var står du rent teologiskt?
– Jag har svårt att sätta en etikett på mig själv.
Som student var jag engagerad i studentrörelsen Credo som betraktas som konservativ av
vissa. Men det fanns en stor bredd där. Jag
tycker att vi har en bra kyrkoordning och är
exempelvis positiv till ordningen med samkönade äktenskap.
Jag tycker att det är den kristna kyrkans plikt
att visa på allas lika värde. Fast jag tycker att vi
i kyrkan fördjupar oss för mycket i sexualpolitik egentligen. Vi gör frågorna om äktenskapet
större än vad de är i Bibeln. Därmed inte sagt
att det är oviktigt.
Hur ser du på Bibeln?
– Det går inte att tolka Bibeln bokstavligt och
samtidigt vara intellektuellt trovärdig. Den
måste tolkas på nytt i varje ny tid. För mig har
Bibeln varit viktig sedan konfirmationen, det
är där jag hämtar min kunskap om Gud.
Men texterna är skrivna av någon i ett visst
sammanhang och man måste ta hänsyn till
skribentens plats och språk. Vi har olika sätt
att uttrycka oss beroende på den kultur och tid
vi lever i. Det betyder inte att jag tycker att man
ska relativisera Bibelns betydelse. Det är inte
som vilken bok som helst. Bibeln är Guds ord.
Vilka är dina hjärtefrågor som du kommer
att lyfta som biskop?
– En del sker av sig självt tänker jag. Ledarskap, att vara församlingsnära och en kyrka i
samhället och världen i dag. Men även en centrering kring Jesus och att använda Bibeln som
kunskapskälla om vem Gud är.
Vilka stora interna frågor behöver du ta dig an?
– Ibland är vi rädda för varandra inom kyrkan.
Ibland finns en rädsla för att prata om vår tro.
Vi måste tolerera att vi tolkar vår tro olika. Sen
är det inte så att alla får tolka Bibeln hur de vill.
Vi har vår kyrkoordning och den gäller.

Fotograf: Kristina Strand Larsson

Hur tänker du kring kvinnoprästmotståndare, som fortfarande finns inom kyrkan?
– Det handlar om att våga samtala och inte vara
rädd. Men man kan inte bli präst om man inte
accepterar kyrkoordningen och att det finns
kvinnliga präster.
Du gick på puben efter segern och Antje har
haft after work på sina visitationer. För du
vidare öltraditionen?
– I Karlshamn har vi dels haft after work men
även after mass ibland. Då går vi till puben efter mässan.
Är puben ett bra ställe att vara kyrka?
– Jag tror det. Jag möter inte bara mäniskor i
kyrkan. Jesus mötte också folk på puben.
Anna-Karin Olsson
Informatör stiftskansliet, i Lund
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VARFÖR SKA JAG KONFIRMERA MIG?
Ett minne för livet!
Varje år konfirmeras cirka 46.000 ungdomar
i Svenska kyrkan. För många blir konfirmationstiden ett minne för livet. Det kan den bli
för Dig också!

Att åka på konfirmandläger är för många en
av lästidens höjdpunkter. Den dag, som avslutar din konfirmationstid, firar vi med en
festlig och högtidlig konfirmationsgudstjänst
i Lomma kyrka.

Vi hälsar dig, som börjar i klass åtta till hösten, speciellt välkommen som konfirmand i
Svenska kyrkan i Lomma!

Du är välkommen till konfirmationsläsningen
vare sig du tror eller tvivlar. Du får en chans
att testa kristen tro och bilda dig en egen uppfattning. Under konfirmationsläsningen finns
det utrymme för alla slags frågor och det finns
också utrymme för dig som person.

Ta chansen att konfirmera dig!
Som konfirmand får du vara med om en intensiv tid med många diskussioner och funderingar blandat med upplevelser, sång, musik och
garanterat många glada skratt!

Vad du gör är viktigt.
Vem du är, är ännu viktigare.

Vi erbjuder följande dagar och tider:
Tisdagsgruppen
Tisdagsgruppen träffas 17.30-19.30 varannan vecka hela läsåret
2014-2015 med start i mitten av september.
Konfirmationen sker under våren 2015.
Onsdagsgruppen
Onsdagsgruppen träffas 17.30-19.30 varannan vecka
hela läsåret 2014-2015 med start i mitten av september.
Konfirmationen sker under våren 2015.
Lördagsgruppen
Lördagsgruppen träffas en lördag i månaden 10.00-13.00
hela läsåret 2014-2015 med start i mitten av september.
Konfirmationen sker under våren 2015.
Sommargruppen
Spelar du något instrument och/eller tycker du om att sjunga?
Denna grupp har musikprofil. Gruppen träffas tre söndagar under
vårterminen 2015 och åker på läger 14-17 juni.
Därefter träffas gruppen dagtid. Konfirmationen sker den 29 juni 11.
OBS! Antalet platser i denna grupp är begränsade.
För ytterligare information och frågor välkommen att kontakta:
prästerna Karin Riberth 0704-41 66 07 karin.riberth@svenskakyrkan.se
och Jonas Gehlin 0702-95 66 05 jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
Välkommen med din anmälan senast den 1 juli 2014.
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Varför valde du att konfirmera dig?
Isak:
Evelina:
Melker:
Erik:

Jag har två systrar som har konfirmerat sig. Jag ville få en egen uppfattning
om vad jag tycker om Gud.
Det kändes som en kul grej att göra och en möjlighet att få lära sig nya saker.
Många av mina kompisar skulle konfirmera sig och jag var intresserad av
vad det var för något.
Jag ville veta mer om hur grundidén är i Svenska kyrkan.

Vad har varit bäst under konfirmandtiden?
Isak:
Lägret och att man inte blir bedömd. Här får man får vara den man är.
Evelina: Lägret och gemenskapen.
Melker: Jag tyckte lägret var jättekul!
Erik:
Jag tyckte att lägret var otroligt roligt!
Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att konfirmera sig?
Isak:
Det är en trevlig grej. Man får lära sig mer än i skolan. Det är lärorikt.
Dessutom är gemenskapen bra och man får tid att lära känna varandra.
Evelina. Gör det! Det är en kul grej. Dessutom kommer man bort från alla krav
och betyg.
Melker: Konfirmandtiden var jätterolig. Ta chansen att konfirmera dig du också!
Erik:
Konfirmera dej! Du får nya vänner och det är väldigt roligt. Det kanske
verkar svårt men det är väldigt enkelt.

Kvällar för själen
LOMMA KAPELL 18.00
Förfriskningar serveras

1 juli ”Dikt och ton i sommarkvällen”
Gunnel Sjöbeck, dikter och
Susanna Blomstrand, musik
15 juli ”Lomma kyrkas hemligheter”,
Jan-Olof Aggedal berättar om
och visar Lomma kyrka.
29 juli ”Toner från Taizé”
Vi firar gudstjänst med mycket sång,
inspirerad från klostret i Taizé i Frankrike.
12 augusti ”Jungfru Maria i ord och ton”
Maria Jönsson, sång och piano
26 augusti ”Där två eller tre är församlade”
kort gudstjänst med samtal
Information: Maria Jönsson, maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Sommarcafé
I FÖRSAMLINGSHEMMETS TRÄDGÅRD, SKOLGATAN 4
19 juni Midsommarlunch
26 juni På resa i Sudan, Anders Nihlgård berättar
3 juli Lunch
10 juli Pilgrimsvandring, Ingrid Sivberg berättar
17 juli Lunch
24 juli Sommarsånger under ledning av Eva Hallberg

Evelina Fotograf Jonas Gehlin

tillsammans med sångare
31 juli Lunch
Isak Fotograf Jonas Gehlin

7 augusti En salig blandning med “JönsWittjes”
14 augusti Lunch
21 augusti Till toner av musik med hemlig gäst
28 augusti Lunch

Melker Fotograf Karin Riberth

Erik Fotograf Karin Riberth
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Lunchen inleds klockan 12.00 med middagsbön
Kvällens program börjar 18.30 Kaffebordet står dukat från 18.00
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EFTERLYSNING

Ett flertal gravplatser på Lommas kyrkogårdar blir nu allt mer vanvårdade.
Dessa är skyltade med en ”slät” skylt om att ta kontakt. Förvaltningen kommer att
återta dessa efter hand. Vi blir väldigt glada om det finns anhöriga som önskar vara
gravrättsinnehavare på dessa platser.
En del av kontaktskyltarna har ett svart band av tape på sin pinne. Det betyder att ett
långt skötselavtal (15-76 år) är på väg att ta slut. Där kontaktskylten har två tapestreck
önskar vi förnyad kontakt eftersom vi saknar aktuell adress till gravrättsinnehavaren.
Svenska kyrkan är inte uppkopplad till folkbokföringen och utan ett fullständigt personnummer eller ett väldigt ovanligt namn kan vi inte hitta gravrättsinnehavare som
flyttat. Vi får inte heller reda på om någon avlidit och gravsatts i en annan församling.
Hjälp oss att finna anhöriga till skyltade gravar.
Ulrika Schlyter, 0704-41 66 10
Kyrkogårdsföreståndare

EN TUR TILL DANMARK
Onsdagen den 10 september
Avfärd cirka 10 med hemkomst till Lomma ca 17
Välkommen med din anmälan senast 1 september till
www.lomma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 040 – 41 61 20
Mer information om kostnad m.m. kommer att finnas på
www.svenskakyrkan.se/lomma och på församlingshemmet efter den 1 juni.
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 1 juni
Söndag före pingst
Hjälparen kommer
Tisdag 3 juni

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

13.30

Havsblick, andakt

Pingstdagen 8 juni
Den heliga Anden

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

Annandag pingst 9 juni
18.00
Andens vind över världen		
		

Vesper för hela stiftet i Lunds domkyrka då
biskop Antje Jackélen lägger ner ämbetet
som biskop i Lunds stift

Tisdag 10 juni

13.30

Havsblick, café

Söndag 15 juni
Heliga Trefaldighets dag
Gud – Fader. Son och Ande

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 17 juni

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 19 juni
12.00
Middagsbön, sommarlunch i försam-		
		lingshemmet
Midsommardagen 21 juni
Skapelsen

14.00

Skapelsemässa, på Lomma kyrkogård

Söndag 22 juni
Den Helige Johannes döparens dag

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 24 juni

13.30

Havsblick, café

Torsdag 26 juni

18.00

Sommarcafé i församlingshemmets trädgård

Söndag 29 juni
2 e trefaldighet
Kallelsen till Guds rike

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 1 juli

13.30

Havsblick, andakt

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Torsdag 3 juli

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 5 juli

11.00

Mässa med konfirmation i Lomma kyrka

Söndag 6 juli
3 e trefaldighet
Förlorad och återfunnen

11.00

Mässa med konfirmation i Lomma kyrka

Tisdag 8 juli

13.30

Havsblick, café

Torsdag 10 juli

18.00

Sommarcafé i församlingshemmets trädgård

Söndag 13 juli
4 e trefaldighet
Att inte döma
Tisdag 15 juli

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

13.30

Havsblick, andakt

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 17 juli

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Torsdag 28 augusti

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 19 juli

18.00

Orgelkonsert i Lomma kyrka

Lördag 30 augusti

18.00

Musik vid helgsmål i Lomma kyrka

Söndag 20 juli
Apostladagen
Sänd mig

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 22 juli

13.30

Havsblick, café

Söndag 31 augusti
11 e trefaldighet
Tro och liv
Tisdag 2 september

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 23 juli

19.00

Orgelkonsert i Lomma kyrka

Onsdag 3 september

18.00

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 24 juli

18.00

Sommarcafé i församlingshemmets trädgård

Torsdag 4 september

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 27 juli
6 e trefaldighet
Efterföljelse

14.00

Friluftsgudstjänst på Lomma kyrkogård

Lördag 6 september		Doplördag

Tisdag 29 juli

13.30

Havsblick, café

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Torsdag 31 juli

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 3 augusti
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

18.00

Orgelkonsert i Lomma kyrka

Tisdag 5 augusti

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 6 augusti

19.00

Konsert i Lomma kyrka

Torsdag 7 augusti

18.00

Sommarcafé i församlingshemmets trädgård

Söndag 10 augusti
8 e trefaldighet
Andlig klarsyn

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 12 augusti

13.30

Havsblick, café

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

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 12.00, då i regel två barn blir döpta. Några gånger varje år sker
dop i församlingens huvudgudstjänst 10:00. Har du frågor om dopet är du välkommen att
ringa någon av församlingens präster. Vill du boka tid för dop är du välkommen att ringa
församlingsexpeditionen telefon 41 61 20.

Torsdag 14 augusti

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Vigsel

Söndag 17 augusti
9 e trefaldighet
Goda förvaltare

14.00

Friluftsgudstjänst på Lomma kyrkogård

Tisdag 19 augusti

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 21 augusti

18.00

Sommarcafé i församlingshemmet

Lördag 23 augusti

18.00

Konsert i Lomma kyrka

Söndag 24 augusti
10 e trefaldighet
Nådens gåvor

10.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 26 augusti

13.30

Havsblick, café

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell
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Söndag 7 september
12 e trefaldighet
Tisdag 9 september

18.00

Luther – död eller levande i Lomma kyrka

13.30

Havsblick, café

Reservation för ändringar.
Aktuell information hittar du på www.svenskakyrkan.se/lomma eller i Lommabladet eller
på lördagar i Skånska Dagbladet eller i Sydsvenskan.
Lomma kyrka återfinns i predikoturerna under rubriken ”Lomma”.
Använd gärna kyrktaxi till gudstjänster och sammankomster.
Ring och beställ minst 45 minuter innan på telefon 040 – 41 41 41.
Dop

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 telefon 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 telefon 41 61 20, som även kan hjälpa dig till kontakt med
församlingens präster.
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SVENSKA KYRKAN I LOMMA

Skolgatan 4, 234 31 Lomma
Telefon växel: 040 - 41 61 20, Fax: 040 - 41 63 10
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
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
Arbete:
040-41 45 10
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se
Präst:
Jonas Gehlin
Arbete:
040-41 67 14
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
Präst:
Lisa Buratti
Arbete:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se
Diakon:
Ingrid Sivberg
Arbete:
040-41 34 20
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post:
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se
Musikdirektör:
Bengt Wittje
Arbete:
040-41 67 53
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

Barnledare:
Elisabet Erlansson
Arbete:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer:
Kerstin Johansson
Arbete:
040-41 68 30
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se
Förvaltningsassistent:
Kristin Lindqvist
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd:
Carina Wenliden
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
carina.wenliden@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 ordf:
Lena Forsberg
Telefon:
040-41 17 13
Kyrkofullmäktiges ordf:
Kirsti Haaland
Telefon:
040-41 43 26

Församlingspedagog:
Kristina Markström
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
kristina.markström@svenskakyrkan.se

Foto om inget annat anges: Jan-Olof Aggedal Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

