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Efter vinter kommer vår…

Se hur mark och träd tar på
sina sommarkläder.
Genom tjäle, köld och död
tränger solens eld och glöd.
Det är påsken på jorden.

Den met rologiska våren var redan här.
Snödroppar och vintergäck hade redan börjat
tränga sig igenom fjorårsgräset och med sin
växtkraft sprängt den frusna jorden, när snön
och vinterkylan åter tog sitt grepp om Skåne.

Ur ett outtömligt djup
skaparkraften flödar.
Liv ger liv och skörd ger sådd,
sådden nya skördar.
Döden fråntogs all sin makt.
Kristi kropp i graven lagd
uppstår och förvandlas.

Våren fick pausa ett tag. Dock dröjde det inte
länge förrän snödroppar och vintergäck åter
började sticka fram genom snön. Växten och
livets kraft manifesteras.
När naturen vänder åter från kyla och död till
värme och liv är det skapelsens manifestation
av att livet och ljuset alltid är starkare än
döden och mörkret. Skapelsen visar oss
varje vår dödens och livets mönster, påskens
mönster ”genom död till liv”.
När vi firar påsk får vi följa dramat med Jesus
genom död till liv. Våra gudstjänster gestaltar
detta drama.
På skärtorsdagen är vi med i salen på övre
våningen i Jer usalem. Jesus äter judisk
påskmåltid tillsammans med sina vänner.
Som värd vid bordet skålar han med alla.
När det är dags för sista skålen, när det är dags
att dricka välsignelsens bägare, säger Jesus
att vi ska göra detta ofta till hans minne. Så
startade det som vi kallar nattvard.
På skärtorsdagen minns vi detta tillfälle.
Skärtorsdagens mässa avslutas med att vi klär
av altaret dess prydnader. På långfredagen har
vi inga ljus tända, inga blommor på altaret
mer än fem röda rosor som symboliserar
Jesu fem sår.

väntar på att påskdagen ska komma.

Vekligheten visar sig ofta vara ljusare och
bättre än man tänkt sig. Hoppet, ljuset,
kärleken, livet är trots allt starkast.
”Livet vann, dess namn är Jesus.”
Graven är tom!
Kroppen är borta!
Något nytt har börjat!
Kristus är uppstånden!
Glad påsk!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Sent på påskaftons kväll tänder vi en eld,
en hoppets eld och vi firar en mässa då vi
bokstavligen vandrar in i kyrkan från mörker
till ljus.
Där på natten och i påskdagens högmässa
tänder vi våra påskljus, firar livet, firar att
livet vann. Vi gestaltar och minns detta drama
varje påsk eftersom vi inte tror på någon from
idé – vi tror på en händelse.
Att graven är tom!
Att kroppen är borta!
Att uppståndelsen är här!
Att livet går vidare på andra sidan döden!
Att livet är starkare än döden!
Hela universum, hela världen vet att efter
vinter kommer vår, efter död kommer liv,
efter kyla kommer värme.

Långfredagen är sorgens dag, Jesu dödsdag.
Plågad och utlämnad häger han på korset. Det
tycks som om döden har segrat. Blev det inte
mer än en förnedrande död av Guds sons tid
som människa på jorden.

Världen som nu föds på nytt
påsytt föder glädjen.
Här på jorden vandrar nu
Den uppståndne Herren.
Öst och väst, syd och nord,
eld och vatten, luft och jord
sjunger påskens psalmer.

Världen håller andan inför hopplöshet, död
och mörker. Påskafton är dagen då vi bara

Hör hur fågelropen höjs!
Hav och strand sig gläder.
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Vi i honom återfår
allt som gick förlorat.
Paradiset nu för oss
öppnar sina portar.

Inget svärd! Från död till liv
kallas vi att leva i
alla somras sommar.
(Psalm 517)
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Musikgudstjänst i Lomma kyrka

Jesus på vita duken – filmvisning i fastetid

22 april 18

Onsdagen den 28 mars 19.30 i Lomma bibliotek.

Mikael Järlestrand, sång

Jesusfilmer har alltid haft en tendens att sätta känslor i svall och många har utlöst en het
debatt. Sådan uppståndelse passar väl bra under stilla veckan när de kristna kyrkorna
kommer ihåg Jesu lidande, död och uppståndelse?

Göran Schelin, bas
Stephan Blomdahl, trummor
La Voix
Bengt Wittje, körledning och piano
Jan-Olof Aggedal, präst

Under kvällen kommer vi att se utdrag ur några omdebatterade filmer om Jesus och får
höra religions- och filmvetaren Tord Larsson, som skrivit en bok på temat, kommentera
filmerna som konstverk, tidsdokument och existentiella tolkningar.
Svenska kyrkan i samarbete med Lomma bibliotek.
En gratis biljett kan hämtas på biblioteket fr.o.m. den 8 januari.
Frivillig kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete.

Konserter i Lomma kyrka

Församlingsutfärd till S:t Olofs kyrka och Äpplets hus

21 april 15

14 maj, lagom till äppelblomningen åker vi till Österlen!

Månadens orgelkonsert
Karin Grönberg
5 maj 18
Stjernström, Davidsson och Wittje
Carl-Johan Stjenström, klarinett
Christian Davidsson, fagott
Bengt Wittje, orgel och piano
19 maj 16 (OBS tiden)
Månadens orgelkonsert
Bengt Wittje
2 juni 15
Sommarkonsert med La Voix
Bengt Wittje, körledning och klaviatur
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Där besöker vi S:t Olofs kyrka som obestridligen tillhör de både vackraste och
intressantaste på Österlen. Den har varit en pilgrimskyrka och är ett turistmål av stort mått.
Äpplets hus är en del av Kiviks musteri. Där njuter vi av en stadigare fika och får chansen
att titta runt i Äpplets hus, ett kunskapshus med äpplet i fokus. Vi får inte missa den fina
musteributiken med ett härligt skafferi av must, cider, marmelader, krämer m.m.
När: Måndag 14 maj
Hur: Avfärd med buss från Havsblick 13.00.
Åter i Lomma ca 18.30.
Anmälan: Senast 7 maj till Sofia Burman tel. 0702-73 06 20
eller sofia.burman@svenskakyrkan.se
Betalning är lika med anmälan.
Uppge ev. diabetes/allergier.
Kostnad: 150 kr, inkluderar bussresa samt smörgås,
äppelkaka och kaffe.

Olof den helige som staty
i S:t Olofs kyrka
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Andrum – lunchmusik på Lomma kyrkas orgel
Vår tillvaro är fylld av ”måsten” och ”borden” som stressar och pressar oss,
vi har väldigt svårt att ”mitt i orkanens öga” stanna upp och reflektera.
Därför erbjuds en stunds vila i form av en halvtimme med musik
12–12.30 följande onsdagar.
4 april
18 april
2 maj
16 maj
30 maj

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.
24 april
“Sånger i vårens tid” med Eva Hallberg, sångerska och musiker.
29 maj
”Älska mig för den jag är” Hillevi Jönsson, pastor i Strandkyrkan.
Havsblick ligger på Centrumgatan 4, Lomma
För mer information kontakta diakon Sofia Burman, 0702-73 06 20
eller pastor Hillevi Jönsson, 0708-85 42 45.

Lunch
Välkommen till middagsbön, lunch och gemenskap!
Lunch samt kaffe & kaka 40 kr.
Husmanskost i Församlingshemmet
Ojämna veckor
Middagsbön i Jakobssalen 12
Lunch serveras 11.30–13
Påsklunch 29 mars, anmälan senast 23 mars
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Att resa sig starkare
Hawa har ställt sin symaskin utanför sitt hus,
då blir det lättare att ta upp beställningar på
skoluniformer. Pengar som hon får in blir ett
välkommet tillskott till familjen med sex barn.
Hawa ä r 26 å r o ch h a r g åt t sk r ä d d a rutbildningen genom ett projekt som Svenska
kyrkans internationella arbete stöder. Hon bor
i f lyktinglägret Batil sedan några år.
Innan Hawa gick skräddarutbildningen var
hon som de f lesta andra i lägret beroende
av FN:s matransoner. Pengarna hon tjänar
på att sy och sälja kläder ger möjlighet till
egen försörjning.
Hawa syr skolunifor mer som hon säljer.
Projektet tillhandahåller symaskinen som hon
delar med tre andra kvinnor och förser
också kvinnorna med allt material de
behöver. Skoluniformerna säljer hon
för 100 sudanska pund (cirka 8 kr)
per plagg.

människor som drabbats av en katastrof att
resa sig starkare.
En katastrof raserar ofta all trygghet. Familj,
hem, vänskap, inkomst. En dag vågar den
drabbade att se framåt igen. En ny utbildning
blir till ett yrke och försörjning.
Man kan äntligen själv laga mat till sina barn.
Barnen kan åter leka. Människor möts, knyter
nya vänskapsband och skapar ett samhälle.
Ett tryggt hem blir verklighet och hoppet
tänds. Det är då människor reser sig starkare
tillsammans med andra och ser att vägen
är målet.
Att hjälpa människor på väg genom katastrofer
kan du och jag bidra till genom Svenska
kyrkans internationella arbete.

Hawa berättar: ”Genom projektet har
jag lärt mig läsa, räkna och sy och
nu har jag en liten verksamhet som
stärker familjens ekonomi”.
Alla som går skräddarutbildningen
får först gå en kurs där de lär sig att
läsa och räkna så att de till exempel
kan mäta upp tyg. Dessutom behöver
de kunna läsa och skriva för att kunna
driva sin verksamhet.
Under fastetiden tillhör det kyrkans
tradition att avstå för att ge vidare.
Genom kyrkans internationella arbete
kan vi alla bidra genom att ge en gåva.
Huv ud målet är at t vara med och
utrota hunger och att verka för att
al la mä n n iskor i vä rlde n sk a ha
tillgång till rent vatten. I år fokuserar
fasteinsamlingen på at t stödja
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Café Oasen
Välkommen till café Oasen i församlingshemmet torsdagar jämna veckor
med start den 25 januari.
Öppet 10–16
Middagsbön i Jakobssalen 12.

Himmel o pannkaka
Måndag 23 april 16–18.30
Välkommen till gemenskap för alla åldrar med skapande, lek,
sång och andakt i Lomma församlingshem, Skolgatan 4.
Kvällen avslutas med himmelskt goda pannkakor.
För mer information kontakta Elisabeth Erlansson

Påsklovskul för dig mellan 6 och 12 år
Måndag 26 mars 14–16
Vi pysslar och fikar tillsammans i församlingshemmet Skolgatan 4 Lomma.
För mer information kontakta Elisabeth Erlansson.

Samling vid påsklandskapet i Lomma kyrka
Långfredag 30 mars 11
Påskens berättelser och sånger för små och stora.
Vi upplever påskens budskap med våra sinnen.
För mer information kontakta Andreas Westergren.

Söndagsklubben
Under några gudstjänster i vår kommer vi att erbjuda barnen
en egen samling – Söndagsklubben
Här är alla barn välkomna, med eller utan vuxen. På söndagsklubben
talar vi om Bibelns berättelser, sjunger och pysslar tillsammans.
Söndag 1 april 11 i Lomma kyrka
För mer information kontakta Elisabeth Erlansson

STICKCAFÉ

Församlingshemmet, Skolgatan 4, Lomma
Torsdag 17.30–20.30
5 april
3 maj
Välkommen med eller utan handarbete. Här utbyter vi idéer
och hämtar inspiration. Ingen föranmälan krävs.
Fika finns till självkostnadspris.
För mer information kontakta Lena Hansen 070 – 278 27 29
eller Lena Palmér 0739-927381.
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Kyrkans Minsta i Alnarp
Måndagen den 28 maj 14-16 träffas Kyrkans Minsta
i Alnarpsparken på gräsmattan bakom slottet
för lek, fika och andakt.
Ta gärna med något att sitta på.
Vid regn är vi i församlingshemmet Skolgatan 4.

Gudstjänst med
Små och stora
10 juni 11 i Lomma kyrkan
Efteråt serveras lätt lunch
på gräsmattan eller vid regn i Byskolan.
Mr Goran underhåller.
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Församlingsläger för alla åldrar på Örestrand
utanför Höganäs
7 – 9 september
Boka dagarna redan nu. Mer information kommer på www.svenskakyrkan.se/lomma
För mer information och anmälan kontakta Elisabeth Erlansson

Livsstegen
Samtalsgrupp onsdagar 16.30–18 med start den 2 maj
Alla ställs vi inför situationer eller kriser i livet som vi inte riktigt
själva kan reda ut. Ibland kan det kännas hopplöst.
Kanske är det så att vi längtar och söker efter ett djupare livsinnehåll,
eller så har vi en tro som vi kan hämta kraft ur.
Vi samtalar och funderar tillsammans med utgångspunkt i
Olle Carlssons bok ”Livsstegen”.
För frågor kontakta någon av församlingens diakoner Lena Hansen och Sofia Burman.

Lommamässan

Internationell vårfest!

i samarbete med Strandkyrkans församling.

25 mars 18–21 på Dansrotundan

Varje onsdag firas en mässa 18.30 till cirka 19.
Sista onsdagen i månaden träffas vi i
Strandkyrkan, övriga onsdagar i
Lomma församlingshem.

Lomma Nouruz firar med internationell vårfest för alla åldrar.
Mat serveras för 60 kr, den som är under 20 år äter gratis.
Alla är välkomna!
Nouruzfirandet är ett samarbete mellan Lomma församling,
Centralen och Lomma kommun.

Grillkväll med Musikquiz
22 maj
17 Grillning i församlingshemmets trädgård
18 Musikquiz ”I Disneys värld” med körerna Andante och Sångfåglarna
under Maria Jönssons ledning.

Från 18 är du välkommen att dricka en
kopp kaffe/te och dela några tankar
kring kvällens tema.I mässan använder
vi ord och uttryck som vi känner igen
från vår vardag.
Du ges tillfälle att tända ljus, skriva ner
dina egna privata böner, få personlig
förbön och delta i nattvard.
Kom du också och dela en stund
mitt i vardagen. Hämta kraft, delta i
gemenskapen och få med dig nya tankar
för att åter kunna gå ut i din verklighet.

Anmälan senast 18 maj till
040–416120 eller
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se.
Begränsat antal platser.
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Några röster om Lommamässan:
”Fin avslutning på dagen. Gemenskap med varandra och Kristus.” (Helen)
”Jag känner en inre frid dessa kvällar och när jag går därifrån.” (Kerstin)
”Lommamässan är som en oas. Mitt i arbetsveckan får jag möjlighet till stillhet
och reflektion. Inga måsten, telefonen stängs av och jag låter mig bara få existera,
tillsammans med andra.” (Christina)
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Stilla veckan och påsken i Lomma
Palmsöndagen 25 mars
Vägen till korset
”Och folket, både det som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna Davids
son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden.”
10.00 Pilgrimsvandring från Strandkyrkan till Lomma kyrka
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Lomma kyrka
Jan-Olof Aggedal, Hillevi Jönsson, Petra Hessung
Kyrkkaffe i Byskolan
Tisdag 27 mars
13.30 Ekumenisk mässa på kyrkans träffpunkt på Havsblick
Jonas Gehlin, Hillevi Jönsson, Petra Hessung

Långfredag 30 mars
Korset
”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig.”
”Den mannen måste ha varit Guds son.”
11.00 Gudstjänst i Strandkyrkan
Hillevi Jönsson, Sven-Eric Davidsson
11.00 Samling vid påsklandskapet i Lomma kyrka
Andreas Westergren
15.00 Långfredagsgudstjänst i Lomma kyrka
Andreas Westergren, Petra Hessung
Vokalkvartett, Mattias Fagius, cello

18.30 Fastan i ord och ton i församlingshemmet
Jan-Olof Aggedal & kören Andante under ledning av Maria Jönsson

Påskafton 31 mars
Genom död till liv
”Varför söker ni den levande här bland de döda?”
”Han är inte här, han har uppstått.”

Dymmelonsdag 28 mars
19.30 Jesusfilm
Filmkväll på Lomma bibliotek

23.00 Påsknattsmässa i Lomma kyrka
Tändande av påskljus som ska brinna i Lomma kyrka respektive Strandkyrkan.
Medarbetare i Svenska kyrkan och Strandkyrkan

Skärtorsdag 29 mars
Det nya förbundet
”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Påskdagen 1 april
Kristus är uppstånden
”Om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda,
hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda?”

12.00 Middagsbön med påsklunch i församlingshemmet
18.30 Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande i Lomma kyrka
Jan-Olof Aggedal, Oskar Styf, Sofia Burman, Petra Hessung
19.00 Agapemåltid med nattvard och Getsemanestund i Strandkyrkan
Hillevi Jönsson

11.00 Påskmässa i Lomma kyrka
Församlingens präster & kyrkokören
Jonas Gehlin, predikan
Söndagsklubben
Kyrkkaffe i Byskolan
11.00 Påskdagsgudstjänst i Strandkyrkan
Hillevi Jönsson
Solosång
Annandag påsk 2 april
Möte med den uppståndne
”Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut.”
16.00 Emmausmässa i Lomma kyrka
Oskar Styf, Petra Hessung
Margareta Haksten, flöjt
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Nytt från kyrkogården…

Ur almanackan

Ryska vindar med snö har drivit in över Skåne.
Våren känns avlägsen, trots att en del fåglar
redan hörts sjunga. Ljuset är på gång – på
morgnarna ljusnar det riktigt tidigt.
I år infaller påskhelgen vecka 13. Innan
dess kommer kyrkogårdsförvaltningen att
vårstäda kyrkogårdarna och de gravar som
har skötselavtal.
Vattnet i minneslunden och askgravplatsens
vattenspel kommer säkert att vara igång. De
frostkänsliga vattenposterna kommer att sättas
ut då risken för ordentlig nattfrost är över.
Det finns i dagsläget många kontaktskyltar på
gravplatser. Det finns tre olika orsaker till att
skyltar sätts ut;
1. Gravplatsens skötsel fungerar inte och platsen
finns på en skala från rufsig till vanvårdad.
2. Vi söker kontakt med anhöriga. Detta kan
bero på allt från att vi saknar ett personnummer till att vi inte har någon anteckning
om anhörig alls.
3. Vi vill informera om att gravplatsens långa
avtal närmar sig sitt slut.

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 20 mars

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 21 mars

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet
Torsdag 22 mars

Om er eller någon bekants gravplats har fått
en kontaktskylt – ring direkt. Enligt Begravningslagen måste det finnas gravrättsinnehavare. I annat fall upphör gravrätten och kyrkogårdsförvaltningen tar tillbaka platsen.
Askgravplatsens begränsade gravrätt innebär att under vecka 12 vårstädas platsen och
lyktor, ljus, stenar och figuriner flyttas bort
(vinterdekorationer och blommor slängs). Under växtsäsongen sätts snittblommor i vattenspelet.
Lomma kyrkogårdsförvaltning
Text och foto: Ulrika Schlyter,
kyrkogårdsföreståndare 0704-41 66 10

Drop in-dop och drop in-vigsel
På Lommafesten lördagen den 26 maj
erbjuder Svenska kyrkan drop in-dop och
drop in-vigsel mellan 10 och 15 i tältet på byn.
Om ni vill gifta er ska ni ha med er ring,
giltig hindersprövning från Skatteverket
och legitimation.
Frågor besvaras av församlingens präster eller
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se.
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Dag

10–18

Våffelcafé i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

Palmsöndagen 25 mars
Vägen till korset

10.00

Pilgrimsvandring från Strandkyrkan

11.00

Ekumenisk mässa i Lomma kyrka

Tisdag 27 mars
Ekumenisk mässa

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick,

18.30

Fastan i ord och ton

Onsdag 28 mars

19.30

”Jesusfilm” – Filmkväll på Lomma bibliotek

Skärtorsdagen 29 mars
Det nya förbundet

12.00

Middagsbön, påsklunch

18.30

Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande

Långfredagen 30 mars
Korset

11.00

Samling vid påsklandskapet

15.00

Långfredagsgudstjänst

Påskafton 31 mars
Genom död till liv

23.00

Påsknattsmässa

Påskdagen 1 april
Kristus är uppstånden

11.00

Påskmässa, kyrkkaffe

Annandag påsk 2 april
Möte med den uppståndne

16.00

Emmausmässa

Tisdag 3 april

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 4 april

12.00
Andrum lunchmusik på kyrkans orgel
18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet
Torsdag 5 april

10–16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

15.30–17.30

Stickcafé i församlingshemmet
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Lördag 7 april

15
13.30
12

Doplördag

Söndag 8 april
2 i påsktiden
Påskens vittnen

18.00

Blousemässa

Måndag 9 april

15.30

Barngudstjänst

Tisdag 10 april

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 11 april
18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Onsdag 2 maj

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel

18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet
Torsdag 3 maj

Lördag 5 maj

Torsdag 12 april

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 14 april

11.00

Konfirmation med mässa

Söndag 6 maj
Bönsöndagen
Bönen

Söndag 15 april
3 i påsktiden
Den gode herden

11.00

Kontraktsmässa i Bergakyrkan i Bjärred

Tisdag 8 maj

Tisdag 17 april

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 18 april

12.00

Andrum lunchmusik på kyrkans orgel

18.30
Lommamässa – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet
Torsdag 19 april

Lördag 21 april

10–16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

11.00

Konfirmation med mässa

15.00

Månadens orgelkonsert

10–16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön

15.30–17.30

Stickcafé i församlingshemmet

11.00

Konfirmation med mässa

18.00

Konsert, klarinett, fagott, klaviatur

11.00

Högmässa

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 9 maj
18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet
Kristi himmelsfärds dag
9.00
Herre över allting		

Gökotta – ekumenisk gudstjänst i Alnarps
parken vid slottet.

Lördag 12 maj

15.00
13.30
12.00

Doplördag

Söndag 13 maj
S. f. pingst
Hjälparen kommer

11.00

Högmässa

Måndag 14 maj

13.00

Församlingsutfärd till Österlen

Söndag 22 april
18.00
4 i påsktiden		
Vägen till livet

Musikgudstjänst, La Voxi, Mikael
Järlestrand

Tisdag 15 maj

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 16 maj

12.00

Andrum på kyrkans orgel

Tisdag 24 april

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

18.30
Lomma mässan – ekumenisk mässa i
		församlingshemmet

13.30

Onsdag 25 april
18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		Strandkyrkan
Söndag 29 april
5 i påsktiden
Att växa i tro
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Ur almanackan

11.00

Torsdag 17 maj

Högmässa
Fredag 18 maj

10–16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

18.00

Konsert i Lomma kyrka

17

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Lördag 19 maj

11.00

Konfirmation med mässa

Pingstdagen 20 maj
Den heliga Anden

11.00

Högmässa

Tisdag 22 maj

13.30
17.00
18.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick
Grillkväll i församlingshemmets trädgård
Musikquiz, Andante och Sångfåglarna

Onsdag 23 maj
18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		Strandkyrkan
Torsdag 24 maj

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 26 maj

10–15

Lommafest med drop in-dop och -vigsel

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

11.00

Högmässa

Måndag 28 maj

14–16

Minsta träffas i Alnarpsparken

Tisdag 29 maj

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 30 maj

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel

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.

18.30
Lommamässan – ekumenisk mässa i
		Strandkyrkan.
Torsdag 31 maj

10–16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

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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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: 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
Barnledare: Under tillsättning
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
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

kyrkomusiker: Bengt Wittje
Mobiltelefon:
0704-41 66 06
E-post:
bengt.wittje@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande:
Lena Forsberg
Telefon:
040-41 17 13

Kyrkomusiker: Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktiges ordförande:
Kirsti Haaland
Telefon:
040-41 43 26

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

