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Korsets dårskap…

upprättades förhållandet, förlåtelsen blev
verklig och det märkliga är att det gäller även
oss som lever efter den historiska händelsen.
Korsfästelsen behöver aldrig upprepas, men
väl vårt accepterande av korsfästelsen, vår
skuld till den.

Den kristna symbolen framför andra är korset.
Många bär korset som halsband.
I alla kyrkor har korset en central placering.
Som konstföremål framställs korset på en
rad olika sätt. Kristus kan vara fastspikad på
korset, under vissa tider framställs han som
lidande, sårad, plågad till döds. Under andra
tider framställs han som konung, segrare, den
levande. Korset kan vara tomt, endast slätt trä
eller tillverkat i ädlare metall, guld eller silver.
Den kristna symbolen framför andra är
korset. Vid dop ritar prästen korset på den
som döps panna, mun och hjärta. Varje
gudstjänst avslutas med att prästen på Guds
uppdrag uttalar Guds välsignelse över dem
som är samlade och ritar ett kors i luften över
de församlade. Många nationers flaggor bär
kors liksom hjälporganisationen Röda korset
liksom många sjuksköteskenålar. Alltid och
överallt är denna symbol, korset, närvarande.
Korset, ett ohyggligt avrättningsredskap,
där den som spikades eller bands fast dog en
långsam kvävningsdöd. Korset ren tortyr.
Korset en dårskap och ändå den kristna
symbolen framför andra.
Kors och tom grav
Fastetid och påsktid handlar om lidande
och död, om kors samt om tom grav och om
uppståndelse och liv. Utan korset, utan lidande
och död ingen tom grav, uppståndelse och evigt
liv. Påsken handlar om detta ”genom död till
liv”, inte ”från död till liv”. Ingen kan undgå
döden, inte ens Gud i mänsklig gestalt, Jesus.
Men, och det är viktigt, döden blir besegrad av
Gud eftersom Jesus ”var lydig ända till döden,
döden på ett kors” (Fil 2:8).
Han som hänger på korset är Gud och
människa i samma person. Han hänger där för
att han älskar sin skapelse, älskar människorna
så mycket att han måste hitta på ett sätt att
få mänsklighetens motstånd, upproret mot
2

För oss handlar försoningen om att lägga ner
vårt motstånd mot Gud, vår tveksamhet eller
vårt förnekande av hans handlande med oss.

honom att vändas till inbördes kärlek. Det
enda sättet eller i alla fall det bästa och enda
fungerande sättet som Gud kom på, var att
själv bli människa i Jesus Kristus. Det är
viktigt att Jesus är Gud, för bara Gud kan fullt
ut orka igenom den förnedring, den skuldbörda
som läggs på hans axlar.
Det rör sig ju om alla tiders skuld. Men det är
också viktigt att Jesus är människa. Det var
ju mänsklighetens bortvändhet, människans
synder som skulle förlåtas, alltså måste en
människa bära fram offret, alltså måste en
människa bära fram bekännelsen. Han är en
människa, som delat våra vardagsvillkor, vår
glädje, vår sorg, känt livet med mänskliga
känslor.
Korset – försoningens tecken
Försoning betyder förlikning mellan två
parter, som varit i konflikt med varandra.
För att en försoning skall bli verklig och inte
bara en skimär har båda parter att acceptera
försoningen, medverka till den och leva
efter den när försoningen väl har skett.
Försoningen tog verklig gestalt på korset. Där

För oss handlar försoningen om att ta emot
den kärlek, den omtanke, den förlåtelse och
upprättelse Gud räcker oss. Det sker ständigt
på nytt med början i dopet. Försoningen är en
process från vaggan till graven, där vi ställs
in i Guds kraft, i Guds förlåtelse, där vi fått ta
emot förlåtelsen, en stafettpinne, att överlämna
till nästa man. Stafettpinnen att förlåta den
som behöver förlåtelse, att försonas med den
jag behöver försonas med. Detta är korsets
evangelium, att ta emot, fyllas av Guds kärlek
för att ge den vidare. En växelverkan som
speglar korsets mysterium.
Korset – hoppets tecken
Korset påminner oss om att Gud identifierar
sig med oss. Korset påminner oss om att
Gud känner orättvisor och smärtan in i den
mänskliga kroppen. På ett sätt handlar det
om solidaritet, ett rättvist delande. För många
kristna i dag har korset blivit en symbol för

kärlek, hopp, befrielse och solidaritet. Många
kristna runt om i välden vet av egen erfarenhet
att i all kreativ aktivitet finns det ett moment av
att offra sig för andra, kanske till och med gå i
döden, för det man tror, vet och håller för sant.
Det tomma korset väcker anstöt
Jesus togs ner från korset och blev lagd i en
grav. Det tomma korsets budskap, den tomma
gravens budskap väcker anstöt. I korsets
perspektiv får vi tro att Gud är hos människan
i alla situationer, även i döden. Därför är korset
en symbol för liv på samma sätt som den
tomma graven vittnar om att livet är starkare
än döden, att Kristus är uppstånden.
Symboler som visar och påminner oss vad
vi tror väcker anstöt och ilska hos en del
människor. Jag bär med stolthet mitt kors och
gläds när mina judiska vänner vågar bära kippa
och Davidsstjärnan öppet. Gudstro är en del
av vår personlighet och därför kommer korset
alltid att vara ett tecken för kristen tro.
Gud välsigne din fastetid och påsktid.
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
3

OM SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE
MED HUMANITÄRA INSATSER
Tack vare kyrkornas världsvida nätverk finns
vi redan på plats om katastrofen kommer.
Svenska k y rkans inter nationella
arbete är medlem i ACT-alliansen – en
sammanslutning av mer än 150 kyrkor och
trosbaserade biståndsorganisationer som
finns över hela världen.
När en katastrof inträffar ger vi stöd till de
ACT-medlemmar som arbetar i katastrofområdet. Den största styrkan är att vi genom
detta nätverk finns på plats före, under och
efter katastrofer.
Dels kan det handla om ekonomiskt stöd, men
också teknisk support och kapacitetsbyggnad
om det efterfrågas av våra partner på plats.
Humanitärt stöd som ser hela människan
Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder
miljoner människors tillvaro varje dag. Varje
person som drabbas har rätt till trygghet,
värdighet och behöver stöd för att leva vidare.

Hitta ett sammanhang
När människor kan påverka sina liv minskar
stress, oro och psykisk ohälsa. Delaktighet,
möjlighet att organisera sig och vara aktiv gör
det lättare att bygga en ny vardag.

Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta
prioritet när katastrofen är ett faktum. De
som drabbas hårdast är de som från början
har minst resurser eller saknar skyddsnät.
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer
katastrofinsatser över hela världen.

Resa sig starkare
När människors behov står i fokus och
humanitärt stöd utformas med respekt för
individen växer tron på framtiden.

Det ger människor möjlighet att:
Känna trygghet
Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att
människor överlever. Det ger också kraft att
våga tro på tillvaron igen.
Få möjlighet att utvecklas
Utbildning, självhjälpsgrupper och spar och
lånegrupper – en trygg inkomst eller en buffert
minskar utsatthet och bygger självständighet.
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Svenska kyrkans internationella arbete är
ledande i psykosocialt arbete inom ACTalliansen och skickar ut personal från vår
psykosociala personalpool vid efterfrågan.
När en katastrof vänder upp och ner på allt,
handlar det psykosociala arbetssättet om att
ge stöd på rätt sätt i varje steg mot ett tryggt
liv igen.
Psykosocialt arbete handlar om att möta
människors behov att få vara delaktiga. Att
återfå kontrollen över sina egna liv och bli
aktiva överlevare.
STÖD SVENSKA KYRKANS
INTERNATIONELLA ARBETE!
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Bakom varje siffra finns en människa
135 miljoner människor i världen är i akut
behov av humanitärt stöd. En siffra svår att
förstå, men bakom den finns människor som
fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och
naturkatastrofer.
För de drabbade innebär katastrofen ett liv med
stress, sorg och utsatthet. Svenska kyrkans
internationella arbete stödjer humanitära
insatser över hela världen. Dina gåvor används
där behoven är som störst.
Tillsammans kan vi rädda liv!
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Musik i Lomma kyrka

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

10 mars 18
Gospelgudstjänst med församlingens konfirmander
under ledning av Lasse Axelsson

Välkommen till gemenskap, kaffe och andakt, varje helgfri tisdag.
OBS! Från och med mars börjar vi klockan 14.00.
En del tisdagar är det program.

24 mars 18
Månadens orgelkonsert
Marcus Wargh, domkyrkoorganist i Luleå
9 maj 19
I filmens värld
La Voix och musiker under ledning av Bengt Wittje
11 maj 15
Månadens orgelkonsert – Svenska Orgelsällskapet
Robert Bennesh, domkyrkoorganist i Lund
12 maj 18
Gospelmässa med Gospel Tribute
under ledning av Bengt Wittje
19 maj 11
I välsignan och fröjd
Folkmusikmässan av Alf Hambe och Hans Kennemark
Lomma kyrkokör, dansare från Hembygdsgillet Burlöv Lomma
samt musiker under ledning av Petra Hessung
28 maj 19
Konsert
Kulturskolans kammarorkester
Bengt Wittje
2 juni 18
“En salig blandning”
Konsert med Bengt Wittje och musiker

26 mars
En bildvandring i Lomma kyrka
Jan-Olof Aggedal
30 april
Påskens och vårens traditioner
Lars Lundberg, museipedagog Kulturen i Lund
28 maj
Arken kommer
Maria Gerhardsson, bokhandeln Arken i Lund
Tänk på att det tyvärr är ett begränsat antal platser i lokalen.
Först till kvarn gäller. Tisdagarna på Havsblick är ett samarbete mellan
Strandkyrkan och Svenska kyrkan i Lomma.
Information: Sofia Burman, sofia.burman@svenskakyrkan.se,
0702 – 73 06 20 och Hillevi Jönsson, 0708-85 42 45

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.
Ingen lunch följande torsdagar: 21 februari, 21 mars, 18 april.
Vårens sista lunch är torsdagen den 23 maj.
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Påsklunch

Församlingsutfärd onsdag 5 juni

Torsdag 25 april 12

11–ca 16
Avfärd med buss från Havsblick 11.

Pris 80 kr, gratis för barn
Anmälan senast 17 april till expeditionen tfn 41 61 20.
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Uppge eventuella allergi och specialkost. Begränsat antal platser.

Vårt första mål blir Örenäs slott i Glumslöv, där vi äter lunch och dricker kaffe.
Därefter rullar vi vidare till Landskrona, för ett guidat besök i nyrenoverade
Sofia Albertina kyrka. För att komma in på slottet behöver vi gå upp
tre trappsteg eller gå längs en ramp. Kyrkan har ramper som är anpassade
både för rullatorer och rullstol. Vi återvänder till Lomma cirka 16.
Anmälan senast 17 maj till sofia.burman@svenskakyrkan.se
eller 0702-73 06 20, uppge namn och telefonnummer
samt eventuell diabetes/allergi.
Begränsat antal platser.
Kostnaden på 150 kr, inkluderar bussresan samt trerätters lunch med kaffe,
betalas innan avresa till Sofia eller till expeditionen.
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Julen är över – nu är påsk, vår och sommar snart här.

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 diakon Sofia Burman,
sofia.burman@svenskakyrkan.se,
0702 – 73 06 20.

Stickcafé
17.30–20.30
7 mars
4 april
9 maj
Välkommen med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan krävs.
Fika finns till självkostnadspris.
Församlingshemmet, Skolgatan 4, Lomma
Information: Lena Hansen 070–278 27 29 och Lena Palmér 0739–927381

10

11

Lommamässan våren 2019

Kyrkans minsta
träffas i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Alla barn är välkomna i sällskap med mamma eller pappa.
Även blivande föräldrar samt mor/farföräldrar är varmt välkomna.
I våra öppna grupper finns det tid både för barnen och de vuxna.
Vi pysslar och leker och här finns tid att prata och dela de erfarenheter
och känslor som kan uppfylla en småbarnsförälders vardag.
Vi avslutar med andakt och sångstund.
Måndagar 14–16
Torsdagar 9.30–11.30
Fredagar 9.30–11.30
Kyrkans Minsta i Alnarp

Välkommen att fira mässa onsdagar 18
Varje onsdag har ett tema, och det ges tillfälle att tända ljus,
ta emot nattvard eller bara vara.

Måndag 13 maj 14–16 träffas vi på gräsmattan bakom slottet för lek,
fika, andakt och sångstund. Ta gärna med något att sitta på.

Efter mässan fikar och samtalar vi om kvällens tema.

Vid regn är vi i församlingshemmet, Skolgatan 4.

27 feb Kärlek
6 mars Askonsdagen Fasta
13 mars Prövning
20 mars Brytpunkt
27 mars Näring
3 april Offer
10 april På väg
17 april Dymmelonsdag Lidande
24 april Ögonvittne
8 maj Hänsyn
15 maj Mognad
22 maj Dialog

Fredag 24 maj 10 i Lomma kyrka

29 maj Sunt förnuft

Efteråt äter vi pannkakor och glass på gräsmattan bakom Byskolan.
Ta gärna med något att sitta på. Vid regn är vi i Byskolan.

5 juni Andlig
Lommamässan är en ekumenisk mässa som firas i Lomma församlingshem,
Skolgatan 4 utom 27 februari, 27 mars, 24 april och 29 maj då mässan firas i
Strandkyrkan, Sävgången 2.
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Kyrkans Minstas avslutning

Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se,
0704 – 41 98 70.
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Små och stora vid påsklandskapet

Påsklovskul

Långfredagen 19 april 11 i Lomma kyrka

för dig mellan 6–12 år.

Måndag 15 april 14–16.
Vi möter påskens berättelser med våra olika sinnen.

Pyssel och fika i församlingshemmet Skolgatan 4.
Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se,
0704 – 41 98 70.

Himmel och Pannkaka
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.
13 mars
27 mars
10 april
24 april
8 maj
22 maj

Måndag 8 april 16–18.30
Gemenskap för alla åldrar med skapande, lek, sång och andakt.
Kvällen avslutas med himmelskt goda pannkakor.
Församlingshemmet, Skolgatan 4
14
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Retreat i fastetid 29–30 mars 2019

”Vårvindar friska”

Andlig hunger

9 maj 13
Allsång med Hålligångkören i församlingshemmets Café

Grillkväll med
musikquiz ”I Astrid Lindgrens värld”
Tisdag 21 maj
17 Grillningen börjar
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.

18 Musikquiz ”I Astrid Lindgrens värld” med körerna Sångfåglarna och Andante
under ledning av Maria Jönsson. Bengt Wittje, piano.

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.

Mat och kaffe 50 kr/vuxen, barn gratis.

29–30 mars 2019 (fredag 13 – lö ca 14), på Äspögården (www.aspogarden.se)

19 Kvällen avslutas

Församlingshemmet, Skolgatan 4 i Lomma
Anmälan, information och ev. matallergi görs till
expeditionen lomma.forsamling@svenskakyrkan.se eller
040–416120 senast 14 maj.

Kostnad: 950 kr (helpension i enkelrum inklusive lakan och handduk).
Kostnaden betalas i samband med anmälan, till bg. 5733-2850 eller Swish 123 161 7125.
I båda fallen ange ditt namn och ”retreat”. Vi försöker ordna samåkning.
Obs! ett fåtal platser kvar (först till kvarn….)
Retreatledare är pastor Hillevi Jönsson, 0708-854245 (Strandkyrkan) och
präst Lisa Buratti, 070-4416742 (Svenska kyrkan)
Anmälan och betalning senast fredag 8 mars 2019 till
hillevi.jonsson@equmeniakyrkan.nu eller lisa.buratti@svenskakyrkan.se

”Hennes starka vingar bär”
17 mars 18 i Lomma kyrka
Välkommen att under Maria Jönssons ledning tillsammans med kören Andante
sjunga älskade psalmer författade av kvinnliga psalmförfattare.
Jan-Olof Aggedal berättar bland annat om Lina Sandel,
Britt G. Hallquist och Ylva Eggehorn.
16

Julkrysset

Tacka alla som skickade in rätt svar ”Fröjdas var sinne” i Julkrysset.
Grattis till Lars Eklund, Lomma; Lena Holmström Lomma;
Anneli Berglund, Lomma, Gunnel Fridh, Malmö samt Jan Åke Grönvall
som alla får vars en bok med posten.

17

Ur almanackan

Ur almanackan
Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 28 februari
12.00
		

Lunch med middagsbön i
församlingshemmet.

Tisdag 26 mars

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Söndag 3 mars
11.00
Fastlagssöndagen 		
Kärlekens väg
		
Tisdag 5 mars
14.00

Högmässa i Lomma kyrka, kör.

Askonsdagen 6 mars

Askonsdagsmässa i församlingshemmet.

Dag

Tid

18.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Torsdag 7 mars
12.00
		

Lunch och middagsbön i
församlingshemmet.

Lördag 9 mars

Doplördag.

12.00
13.30
15.00

Onsdag 27 mars

12.00
18.00
		

Andrum – musik på kyrkans orgel.
Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Näring.

Torsdag 28 mars
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Söndag 31 mars
11.00
Söndagsmässa med små och stora, enkel 		
Midfastosöndagen		
lunch i församlingshemmet.
Livets bröd		
Tisdag 2 april

14.00

Onsdag 3 april
18.00
		

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.
Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Offer

Söndag 10 mars
11.00
1 fastan
Prövningens stund
18.00
		

Högmässa i Lomma kyrka.

Torsdag 4 april
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.

Gospelgudstjänst i Lomma kyrka,
konfirmandkör.

Lördag 6 april

Tisdag 12 mars

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 13 mars

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Prövning.

Torsdag 14 mars
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Söndag 17 mars
18.00
2 i fastan		
Den kämpande tron

”Hennes starka vingar bär”. Psalmgudstjänst
med kören Andante i Lomma kyrka.

Tisdag 19 mars

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

14.00

Onsdag 20 mars
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Strandkyrkan. Brytpunkt.

Torsdag 21 mars

OBS ingen middagsbön och lunch

Söndag 24 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk

11.00

Högmässa i Lomma kyrka, La Voix.

18.00

Orgelkonsert i Lomma kyrka.
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11.00

Konfirmation med mässa i Lomma kyrka.

Söndag 7 april
11.00
5 i fastan		
Försonaren

Högmässa i Lomma kyrka.

Måndag 8 april

16–18.30

Himmel & Pannkaka i församlingshemmet.

Tisdag 9 april

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 10 april

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. På väg.

Torsdag 11 april
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Söndag 14 april
Palmsöndagen
Vägen till korset

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 16 april
14.00
		

Ekumenisk mässa i Stilla vecka på
Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 17 april
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Lidande.
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Skärtorsdagen 18 april
18.00
Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande
Det nya förbundet 		
i Lomma kyrka.
			
Långfredagen 19 april
11.00
Små och stora vid påsklandskapet i Lomma
Korset		kyrka.

Påskafton 20 april
Genom död till liv

15.00

Långfredagsgudstjänst i Lomma kyrka.

23.00

Påsknattsmässa i Lomma kyrka.

Påskdagen 21 april
11.00
Kristus är uppstånden 		

Festhögmässa i Lomma kyrka, påskkören
Kyrkkaffe i Byskolan.

Annandag påsk 22 april
Möte med den uppståndne

11.00

Högmässa i Lomma kyrka. Flöjtmusik.

Tisdag 23 april

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 24 april

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Ögonvittne

Torsdag 25 april

12.00

Påsklunch i församlingshemmet. Anmälan.

Lördag 27 april

12.00
13.30
15.00

Doplördag.

Söndagsmässa med enkel lunch i
församlingshemmet, Junior kören,
Young Voices.

Tisdag 30 april

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 1 maj
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Omsorg

Torsdag 2 maj
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Söndag 5 maj
3 i påsktiden
Den gode herden

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 7 maj

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

20

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Onsdag 8 maj

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Hänsyn

Torsdag 9 maj
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
19.00
		

Konsert ”I filmens värld” La Voix i
Lomma kyrka

Lördag 11 maj

11.00

Konfirmation med mässa i Lomma kyrka.

15.00

Månadens orgelkonsert i Lomma kyrka.

Söndag 12 maj
4 i påsktiden
Vägen till livet

18.00

Gospelmässa i Lomma kyrka.

Måndag 13 maj

14.00

Minstas utflykt till Alnarp.

Tisdag 14 maj

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 15 maj
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Strandkyrkan. Mognad

Torsdag 16 maj
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Lördag 18 maj

Söndag 28 april
11.00
2 i påsktiden		
Påskens vittnen		
14.00

Ur almanackan

11.00

Konfirmation med mässa.

13.00

Konfirmation med mässa.

Söndag 19 maj
11.00
5 i påsktiden		
Att växa i tro

Mässan ”I välsignad och fröjd”, Kyrkokören,
folkdanslag i Lomma kyrka.

Tisdag 21 maj

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

14.00

17–19
Grillkväll med musikquiz, Sångfåglarna och
		Andante.
Onsdag 22 maj

12.00

18.00
		

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.
Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Dialog.

Torsdag 23 maj
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
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Ur almanackan
Dag
Tid
Fredag 24 maj
10.00
		

Plats för gudstjänst/arrangemang
Kyrkans Minstas avslutning i Lomma kyrka
och Byskolans trädgård.

Söndag 26 maj
11.00
Bönsöndagen		

Söndagsmässa med enkel lunch i
i församlingshemmet.

Tisdag 28 maj

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

14.00

19.00
		

Konsert med Kulturskolans kammarorkester
I Lomma kyrka.

Onsdag 29 maj
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Suntförnuft.

Torsdag 30 maj
9.00
Kristi Himmelsfärds dag		
Herre över allting

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.

Ekumenisk gudstjänst i Alnarpsparken,
Blåsorkester.

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.
Hur gör jag?
Nytt från 1 oktober är att 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 på tfn 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
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: Anna Davidsson Brenborg
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
anna.davidsson.bremborg@svenskakyrkan.se
Präst: Lisa Buratti
Mobiltelefon:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se
Präst: Under tillsättning
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: 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: Sara Emilsson
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
sara.emilsson@svenskakykran.se
Barnledare: Elisabeth Erlansson
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@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 & Kristina Lindström
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal

