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Allting har sin tid…

Mitt i livet handlar om att vara närvarande i
det som sker här och nu. Det är lätt att drömma
sig tillbaka och det är lika lätt att drömma om
framtiden, om ett sedan som ska bli på ett visst
sätt. Och ändå är det nu jag lever, mitt i livet,
mitt i tiden.

Ibland när vi har det riktigt gott vill vi gärna
stanna där, fånga ögonblicket, bli kvar så
länge som det bara går. Vågens kluckande mot
stranden en skön sommardag.
Mötet med min älskade. Mötet med vännen
som jag inte träffat på länge. Vandringen
genom Jerusalems trånga gränder till ljudet
av klockors klang, böneutrop och rytmisk
bönesång. Trängseln under gudstjänsten i Den
heliga gravens kyrka med lovsång på urgamla
melodier. Den stilla middagen när solen sakta
sänker sig i havet och samtalet blir förtroligt.
De där stunderna som är så speciella, som vi
minns, som vi gärna drömmer oss tillbaka till.
De stunderna är viktiga, de påverkar oss mer
än vi kan ana. Alla stunder tar slut, det ligger
liksom i tidens natur. Inget varar för evigt,
varken de obehagliga, sorgliga stunderna eller
de lyckliga.
Tid för att…
I Bibeln kan vi läsa visdomen att allting har
sin tid: ”Allt har sin tid, […] en tid för födelse,
en tid för död, en tid att plantera, en tid att
rycka upp, […] en tid att gråta, en tid att le, en
tid att sörja, en tid att dansa, […] en tid att ta i
famn, en tid att avstå från famntag, en tid att
skaffa, en tid att mista, en tid att spara, en tid
att kasta, […] en tid att tiga, en tid att tala, en
tid att älska, en tid att hata, en tid för krig, en
tid för fred” (Predikaren 3:1-8).
Tid att leva i
Egentligen är det rätt skönt att ingenting varar
för evigt, att allting har sin tid, så länge vi lever
på jorden. Tiden är bunden till här och nu. Efter
döden finns ingen tid.
Den finaste beskrivningen för att någon
dött är ”att gå ur tiden”. Inte så sällan hör
jag människor säga att tiden rusar fram.
”Sommaren gick för fort och snart är det
redan jul.” Några upplever att tiden går väldigt
snabbt och andra att tiden segar sig fram. Det
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Ett evigt presens
Den Gud som är min Gud, i Jesus Kristus,
är evigt presens, närvarande i mitt nu så som

han lovade när jag döptes, att vara hos mig alla
dagar intill tidens slut.
Mitt i livet får vi leva nu, hur vi än har det,
om vi ler eller gråter, så är nu presens vårt liv
och vår möjlighet välsignad och omsluten av
Guds kärlek.
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Fotograf: Kristina Lindström

är märkligt med tid att vi kan uppleva den så
olika och ändå är tiden lika lång för alla. När
vi ibland undrar vart tiden tagit vägen kanske
vi borde öva oss i att tänka att tiden faktiskt
kommer till oss.
Varje ny dag kommer 86 400 sekunder till oss!
I någon mening får vi oceaner av tid, varje dag.
Tid att leva i.
Mitt i livet
Vardagen fyller det mesta av vår tid. Det är i
vardagen som födelse, död, tiga, tala, älska,
hata, krig och fred förekommer. Det är varje
dag som vi är mitt i livet.
Någon sa nyligen till mig att när man fyllt
fyrtio, så är man mitt i livet, och menade då
att man hade halva sträckan kvar då många i
Sverige blir åttio till nittio år gamla. På ett sätt
har han rätt men egentligen har han helt fel,
tänker jag. Mitt i livet är nu!
Vi är mitt i livet hur gamla vi än är. Det är nu
livet pågår för mig och då är det nu oavsett om
jag är tio, tjugo, femtio eller nittionio.

Gravsmyckningskaffe
I samband med ditt gravbesök är du välkommen in i Byskolan för att värma dig en
stund.
Fredag 1 november 11–17 och lördag 2 november 11–17 bjuder församlingskåren på
kaffe med tilltugg. På kyrkogården och i Klockaregården finns kyrkogårdspersonal
som gärna hjälper dig till rätta och svarar på frågor.
Under dagen finns även församlingens präster och diakon tillgängliga för samtal.
Lördag 2 november 17 blir det minnesgudstjänst i Lomma kyrka då vi ges tillfälle
att minnas dem som dött. Särskilt tänker vi på dem som dött under det senaste året.
Kyrkokören och församlingens präster medverkar.
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Nytt från kyrkogården
Vi har i skrivandets stund inte hittat fler utbrott
av svampsjukdomen buxbomssot. Samtliga låga
häckar inne på Kapellkyrkogården svarade fint
på vårens beskärning och den efterföljande
gödningen.
Säkerhet
Arbetet med gravstenssäkerheten fortgår. Det
är tyvärr många stenar som behövts säkras upp
eller i en del fall läggas ner. Bland dessa finns
en del som är återlämnade.
Arbetet med att gå igenom dessa planeras nu,
så att vi klargör vilka som är kulturhistoriskt
intressanta och ska finnas kvar i någon form
och vilka vi kan ta bort helt från kyrkogårdarna.
Dekorationer
Inför den här hösten har vi fattat beslut om att
ändra tidpunkt för dekoration på de gravar som
har skötselavtal med förvaltningen. Vi kommer
att plantera ut den lila ljungen ’Calluna’ i vecka
41, för att sedan komplettera den med grane i
vecka 44. På så sätt blir den dekorerade tiden

utan snö längre, samtidigt som vi inte lägger
grane på de anhörigas dekorationer.
Gravägare sökes
Liksom tidigare f inns det en del gravar
som saknar någon som tar hand om dem.
Dessa har fått en skylt med texten ”Kontakta
kyrkogårdsförvaltningen på 0704-41 66 10...”.
Där ingen anhörig ger sig till känna kommer
begravningsutskottet att återta platserna
inom det kommande året. Vi tar gärna emot
kontaktuppgifter, antingen det handlar om att
någon vill bli gravrättsinnehavare, återlämna
eller kan lämna kontaktuppgifter till anhöriga.
Förhoppningsvis dröjer frosten längre i höst
än förra året. Vi kommer i så fall att åtgärda
vanpr ydande markvävar och anlägga ett
lapidarium (plats för att samla bevarandsvärda
stenar) på Kapellkyrkogården.
Ulrika Schlyter, kyrkogårdsföreståndare
0704-41 66 10, mån-fre kl. 7.00-15.30

Rytmik i Lomma församling
Visste du att sång och musik främjar barnens utveckling både språkligt, motoriskt
och socialt och dessutom utvecklar deras rums-och kroppsuppfattning?
Med hjälp av sånger, ramsor, spel på rytminstrument samt enkla dans- och
lekrörelser stimulerar man sinnena och fantasin för barnen.
De vänjer sig tidigt vid musik och lär sig tycka om den.
Lomma församling erbjuder därför rytmikgrupper för de som
är intresserade och dessa leds av kyrkomusiker Maria Jönsson.
Vill du göra något roligt och samtidigt utvecklande med ditt barn kan du vara med
i någon av höstens rytmikgrupper. Eftersom församlingshemmet byggs om under
hösten, kommer höstens rytmik att äga rum i Byskolan. Byskolan ligger vid Lomma
kyrka och grupperna startar vecka 36.
Du behöver inte anmäla dig till dem utan det är bara att komma.
Torsdagar 10.00-10.30 för barn som inte kan gå.
Fredagar 10.00-10.30 för barn som kan gå.
Information: maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se
Välkommen! Maria Jönsson, kyrkomusiker

Kyrkans minsta och Babycafe
träffas i höst i Byskolan vid Lomma kyrka

Alla barn 0 – ca 4 år 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
Tisdagar
Onsdagar
Fredagar

13−15
13−15
9.30−11.30
9.30−11.30

Torsdagar

9.30−11.30 Babycafé

En dag endast för de allra minsta 0 – ca 1 år
Information: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15
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Fotograf Ulrika Schlyter
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Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Gudstjänst med små och stora

Havsblick (Centrumgatan 4) varje tisdag från 13.
Första och tredje tisdagen i månaden är det andakt och kaffe.
Övriga tisdagar är det café – en enkel kopp kaffe till självkostnadspris.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!
Ansvarig: Ingrid Sivberg tfn 040-41 34 20.

Några gånger varje år firar vi gudstjänster
speciellt anpassade för barn och familjer.
Efter gudstjänsten klockan 16
äter vi kvällsmat.

Sopplunch

29 september
13 oktober

Följande dagar serveras sopplunch i församlingshemmets café:
19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december (jullunch, anmälan senast 9 december)
Lunchen inleds med middagsbön 12.

Stickcafé
i Byskolan vid Lomma kyrka 18-21
Välkomna med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
12 september
10 oktober
7 november
28 november
Information: Lena Palmér tfn 040-41 67 15

Barngudstjänster
Vid några tillfällen i höst firas barngudstjänst på kyrkans minsta i Byskolan.
De korta gudstjänsterna är fyllda med mycket sång, musik och rörelse
utifrån ett visst tema.
23 september
7 oktober
18 november
2 december
6

SÖNDAGSKLUBBEN
Under några gudstjänster i höst i kommer vi att erbjuda barnen en egen
samling: Söndagsklubben. Hit är alla barn välkomna, med eller utan en vuxen.
I Söndagsklubben pratar vi om bibelns berättelser, sjunger
och pysslar tillsammans.
I höst träffas vi:
Söndagen den 10 november 10
Söndagen den 1 december 10

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 halvtimmes musik 12–12.30.
12 september
26 september
9 oktober
24 oktober
7 november
21 oktober
5 december
19 december
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Återöppnande av Lomma kyrka påskdagen 31 mars 2013
att de glänser utan de har även försetts med
hissar. Nu går det lätt att hissa ner dem för att
byta stearinljus och tända upp. Till jul blir det
levande ljus både på julafton och juldagen, nu
behöver vi inte välja antingen eller längre. Nya
armaturer och elinstallationer har satts upp för
att kunna ljussätta kyrkan för olika stämningar.
Ett välbehövligt förvaringsutrymme har skapats
i södra koret för liturgisk rekvisita.

Här på denna plats har människor samlats för
att möta Gud och för att möta varandra. Här på
denna plats har människor i tusen år tolkat sitt
liv i ljuset av Kristi uppståndelse. Första gången
Lomma nämns är i Knut den heliges gåvobrev
från 1085 riktat till S:t Laurentii kyrka i Lund,
som fick en donation från flera socknar bland
annat från Lumaby. På denna plats har sedan
1100-talet legat en stenkyrka. Den 6 juli 1873,
alltså i år för 140 år sedan, invigde biskopen i
Lund tillika prebendekyrkoherde i Lomma den
kyrka som vi idag återöppnar.

Många har varit inblandade i denna renovering.
Skulle man försöka nämna alla hade man säkert
glömt någon som gjort en liten, men ack så viktigt
detalj för helheten. Tack alla ni som tänkt och
arbetat. Tack fastighetsdelegationens ordförande
Bo Svensson. Utan Bosse och byggare Gunnar
Åkesson hade församlingens fastigheter inte
varit i det skick som de är idag. Tack Bo för ditt
engagemang, för din rakhet och för att du håller
bångstyriga hantverkare i örat. Här på denna plats
har människor samlats för att möta Gud, för att
tolka livet. Kära församling, nu står Guds kyrka
i Lomma här ljusare, renare, vackrare än tidigare,
öppen för lovsång och livstydning.
Jan-Olof Aggedal, utdrag ur tal vid återöppnandet.
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Gör din röst hörd

D e n 15 septe mbe r är det kyrkoval. Då kan
du som är medlem i Svenska kyrkan påverka
färdriktningen de närmsta fyra åren för Sveriges största
medlemsorganisation.
Svenska kyrkans grundläggande uppgift är att fira
gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni
och mission. Din röst i kyrkovalet ger dig inflytande över
hur din hemförsamling sköter sitt liv och sin verksamhet
under den kommande mandatperioden.
Genom valet till stiftsfullmäktige har du dessutom
möjlighet att påverka Svenska kyrkans arbete i hela
Skåne och Blekinge, som geografiskt utgör Lunds stift.
Förväntningarna är höga på kyrkan: Gudstjänster och
riter som tolkar livets mening från födelse till begravning,
diakonalt arbete, stöd i kriser, undervisning och kultur,
en fristad som ger andrum, osv.
Lomma kyrka är en av över 500 kyrkor i stiftet, varav
merparten är från medeltiden. Kyrkorna utgör det
största sammanhängande kulturarvet i vårt land. Hur
vi bäst fyller detta arv med liv även i framtiden påverkar
du också genom att rösta i kyrkovalet.

Med kärlek har ni Lommabor i generationer
vårdat, reparerat, renoverat och utsmyckat
bilden för Guds närvaro mitt ibland oss. Somligt
har blivit bra och vi gläds åt ett vackert och
funktionsdugligt kyrkorum. Somligt hade man
önskat att tidigare generationer aldrig hade gjort.
Särskilt tänker jag på korväggen som effektivt
gör att vi inte längre ser de vackra fönstern som
berättar om Jesu liv.
”Han gav oss ljus”
Lomma kyrka har blivit ljusare. Valv och väggar
är vitmålade, de glänser, rummet upplevs som
större, ”här är en rymlig plats”. Fönstren är
rengjorda, omkittade. Många av oss har aldrig
tidigare kunnat se vilka fantastiska nyanser och
detaljer som gömmer sig i fönstren.
Våra fem ljuskronor är inte bara putsade så



Trosgemenskap – inte en
åsiktsgemenskap
Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation
där ledamöterna i beslutande organ utses genom
fria val. En viktig skillnad jämfört med exempelvis ett
politiskt parti är att kyrkan är en trosgemenskap – inte
en åsiktsgemenskap.
Hos oss finns utrymme för ett brett spektrum av
uppfattningar i olika frågor. Det som förenar oss är
dopet och tron.
Vår vision i Lunds stift är ”Bottna i nåden, skapa i
världen: inspirera lärande och samlas kring hoppet,
med dopet som grund, för att möta livets och världens
utmaningar.”

Din röst är viktig
Genom att rösta i kyrkovalet engagerar du dig också i
arbetet för svaga och utsatta.
Du är med och påverkar hur kyrkans arbete bedrivs
på alla nivåer – även internationellt. Som medlem i
Svenska kyrkan ingår du både i din lokala församlings
gemenskap och i en världsvid kyrka.
Din röst påverkar inte bara vardagen där du bor,
utan till exempel också Lunds stifts engagemang för
människor i en av världens yngsta – och fattigaste
– nationer, Sydsudan, där vi har ett av våra vänstift.
Tveka inte att kontakta dem som nomineras till valet
i din församling för mer information om var de står i
frågor som känns angelägna för dig.
Demokrati överlever inte av sig själv. Det krävs att vi
som får rösta också använder oss av vår rösträtt. Gör
din röst hörd den 15 september.

Fotograf: Kristina Lindström

Biskop Antje Jackelén i Lomma kyrka 1 i advent 2012.

Antje Jackelén
Biskop i Lunds stift
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Församlingspartiet vår Kyrka
i Lomma Församling
I samband med skilsmässan mellan Svenska Kyrkan och staten, var det några
eldsjälar inom Lomma Kyrkokör som hade bestämt sig för att bilda en egen grupp
och ställa upp i det då stundande kyrkovalet. Den grundläggande ideologin
var att arbeta för församlingen utan partipolitisk inblandning, vilket fortfarande
är gällande.
Nu när vi åter går till val, denna gång starkare än någonsin tidigare, måste vi
bland annat sätta viljan att ställa upp och arbeta för vår församling och dess
medlemmar, samt att bidra till skapandet av ett levande församlingsliv genom ett
aktivt deltagande i gudstjänstlivet, även av våra förtroendevalda, i första rummet.
Vi vill också kunna skapa en öppen mötesplats med ett rikt och varierande kulturliv,
bland annat med sång och musik, som gagnar våra församlingsmedlemmar och
där alla skall känna sig välkomna. Därför är det också av största vikt att värna, om
de svaga och de som tvingats till utanförskap i vårt samhälle, genom en stark
diakoni som genom sitt sociala arbete kan bidra till att bryta ensamheten och
utanförskapet.
Samtidigt får vi inte glömma de unga, vårt framtidshopp, vi måste ge barn- och
ungdomsverksamheten det stöd som behövs för att densamma skall kunna
vidareutvecklas och växa. Vi måste skapa resurser för att kunna bygga vidare på
de goda grundstenar som redan lagts, bland annat inom konfirmationsarbetet.
Vår ambition är att gemensamt kunna skapa förutsättningarna till våra mål och
ser med glädje fram emot din röst den 15 september.
Församlingspartiet vår Kyrka i Lomma församling
Crister Jonsson, Ordförande Lomma Kyrkokör och Kyrkvärd

Våra kandidater
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Lena Forsberg		Egen företagare
Marianne Axelsson Ståhl		HR-konsult
Crister Jonsson		Ekonom/Jurist/Kyrkvärd
Gunnel Sjöbeck		Lärare
Thomas Nilsson		Styrkeledare
Kirsti Haaland		Förskolelärare/Kyrkvärd
Peter Schön		Förvaltare
Britt Midlöv		Socionom
Anna Ericson		Undersköterska
Josefin Erlansson		Studerande
Paul Johansson		Ingenjör
Lena Petersson		Präst
Ingemar Wallenborg
Britt Hjertqvist		Sjukgymnast
Krister Erlansson		Civilingenjör
Elisabeth Erlansson		Undersköterska
Britta Britting
Åsa Blount		Sköterska
Mia Laos
Lena Archenholtz		Lärare
Anders Rydström		F.d. bankdirektör
Gun Kothe		Pensionär
Georg Kothe		Pensionär
Ulla Jonsson		Undersköterska



Församlingsbor i Lomma församling
”Vi möts igen…” sjöng Vera Lynn för längesen i en tid av misstro och splittringar
men också av möjligheter, hopp och kärlek.
Möjligheter, hopp och kärlek är begrepp som vi socialdemokrater vill arbeta
med. Möjligheter till möten i såväl krissituationer som i glädje, med kyrkan
som samlingspunkt. En samlingspunkt där vi möts generationer emellan, för
gudstjänst, musik, sång och temakvällar.
Hopp att genom ökad ungdomsverksamhet åstadkomma ett sätt för ungdomar
att delta i kyrkans aktiviteter. Ta vara på barn och ungdomars öppenhet och idéer.
Satsa på verksamheter som bygger broar från dop till konfirmander.
Samtal i öppenhet om vad kyrkan i Lomma församling kan göra för att minska
ensamheten hos äldre. Respektera vars och ens livssituation och dess relation till
kyrkan oavsett var man befinner sig på trons väg.
Att våga mötas är att öppna nya sidor
Bland socialdemokraternas kandidater finns Anita Wigren, t.h. i bild, som har längst
erfarenhet inom kyrkopolitiken i Lomma. År 1986 valdes Anita in i kyrkofullmäktige
och kyrkoråd – Anita har också varit kyrkvärd i många år.
Annika Mårtensson, t.v. i bild, är ny kandidat för den kommande perioden.
Annika: ”Vi har alla en relation till kyrkan på ett eller annat sätt och det kan vara
svårt att ta steget att faktiskt besöka en kyrka annat än vid tillfällen då man måste.
För mig är kyrkan en plats där jag finner ett lugn och där jag tillåts att vara den jag
är. Jag kan gå till kyrkan för att sörja, för att glädjas eller för att minnas, vilket jag gör
ganska ofta. Fundera över din relation till kyrkan och om att vara välkommen dit.
För det är Du alltid”.
Vi möts igen den 15 september vid kyrkovalets valurnor.
Man ångrar ofta mer det man inte har gjort, än det man har gjort.
Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Våra kandidater
1

Bo Svensson

2

Camilla Ståhl

3

Nils-Erik Andersson

4

Anita Wigren

5

Bertil Björkman

6

Anna-Greta Wandegren Heinegård

7

Mats Falk

8

Annemarie Björkman

9

Kjell Nilsson

10

Lisa Bäck

11

Stig Andersson

12

Annika Mårtensson

13

Per Bengtsson

14

Mona Dahlskog

15

Åke Björkman
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Första etappen av församlingshemmet klart
I mitten av sommaren kunde församlingens
anställda så smått flytta in i nästan färdiga
kontorslokaler i tillbyggnaden på Skolgatan 4.
Nu fortsätter renoveringen av den ursprungliga
byggnaden. Allt beräknas vara klart under
oktober månad. Efter hand som vi kan börja
använda de nya cafélokalerna och det renoverade

huset kommer verksamheten att flytta tillbaka
till församlingshemmet på Skolgatan 4. All
inredning och detaljer hoppas vi ska vara på plats
till den 30 november då vi planerar att officiellt
inviga med ett öppet hus. Mer information
kommer på www.svenskakyrkan.se/lomma,
Lommabladet och nästa församlingsblad.

Här kan du rösta i Kyrkovalet
Förtidsröstning
Förtidsröstning sker i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Måndag 2 september

9-12

Tisdag 3 september

9-12

Onsdag 4 september

9-12, 17-20

Torsdag 5 september

9-12

Fredag 6 september

9-12

Lördag 7 september

9-12

Måndag 9 september

9-12, 17-20

Tisdag 10 september

9-12

Onsdag 11 september

9-12

På valdagen
Söndag 15 september 12-18
På röstkortet står om du ska rösta på församlingshemmet, Skolgatan 4 eller på Havsblick,
Centrumgatan 2.

Hur gör jag för att rösta?
Vid vallokalen finns valsedlar. Av röstkortet framgår i vilka val du kan delta. För den
som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera de tre personer som du helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Varefter de
preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.
Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiftet.

Var finns mer information?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkortet hittar du ytterligare information.
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Mässa runt ett bord

Ungdomscafé

I höst firar vi en enkel bordsmässa i församlingshemmet på torsdagar 19.
Vi sitter runt ett bord firar nattvard och samtalar kort om en bibeltext.
Mässa runt ett bord firas varje torsdag mellan 3 oktober och 5 december.

Under hösten startar vi upp ett ungdomscafé.

Lomma församlingskår
Hösten 2013
26 september 18.30
Hemlig gäst

Detta kommer att bli en mötesplats för dig som är 14 och äldre.
Vi kommer ett ha öppet måndagar 18-21 med start 14 oktober i församlingshemmet.
Ungdomscafét är en fantastisk möjlighet att träffa och lära känna nya människor.
Hit kan du komma för att ta en fika, umgås med vänner, prata om både viktiga och
oviktiga saker eller få lite hjälp med läxorna.
Vi erbjuder en aktivitet varje gång för dem som vill.
Välkommen!

24 oktober 15
Gunnar Lindgren, kyrkomusiker
sjunger och spelar kyrkomusik för och med oss.
21 november 15
Här är mitt liv
Bengt Roslund, producent SVT
12 december 15
Adventsfest
OBS: I höst träffas församlingskåren i Strandkyrkan, Sävgången 2 i Lomma.
Information: Lena Forsberg, ordförande, tfn 040-41 17 13.

Öppen gudstjänstkör
För Dig som inte måste kunna noter eller tidigare sjungit i kör, utan som i
psalmer och mässmusik få vara med i en gudstjänstgemenskap
där man bara får vara som man är.
Vår gudstjänst är fylld av musik, psalmer och böner som
inbjuder till vila, tröst, reflektion och inre växande.
Du är välkommen att komma när du vill av följande söndagar
där vi träffas 9–9.30 då vi sjunger igenom dagens psalmer och mässmusik.
Gudstjänsten börjar kl 10.00.
1/9
8/9

Lina Sandell – älskad psalmförfattare
För hundra år sedan, den 27 juli 1903, dog författaren Lina Sandell (1832-1903).
Hon har skrivit några av våra mest älskade och sjungna psalmer: Blott en dag,
Tryggare kan ingen vara, Bred dina vida vingar och Jesus för världen.
Söndagen den 27 oktober 16 sjunger vi Lina Sandells psalmer under ledning
av Maria Jönsson. Jan-Olof Aggedal berättar om Sandells liv och diktning.
Välkommen till all(psalm)sång i Lomma kyrka.
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22/9
6/10
21/10
3/11
17/11
24/11
15/12
Välkommen!
Bengt Wittje
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Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

13.30

Havsblick, café

Tisdag 1 oktober

18.00

Kväll för själen

Söndag 1 september
14 efter trefaldighet

10.00

Högmässa

Torsdag 3 oktober
12.00
Middagsbön och sopplunch i
		församlingshemmet

Tisdag 3 september

13.30

Havsblick, andakt

Söndag 8 september
15 efter trefaldighet

10.00

Högmässa

Tisdag 10 september

13.00

Orgelskoj

13.30

Havsblick, café

Onsdag 11 september

12.00

De äldres fest (särskild inbjudan)

Torsdag 12 september

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Dag
Tisdag 27 augusti

			
Söndag 15 september
10.00
Högmässa i församlingshemmet
16 efter trefaldighet		
Kyrkkaffe KYRKOVAL
Döden och livet
Tisdag 17 september

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 19 september
12.00
Middagsbön och sopplunch i
		församlingshemmet
Söndag 22 september
17 efter trefaldighet
Rik inför Gud

16.00

Måndag 23 september

14.30

Barngudstjänst

Tisdag 24 september

13.30

Havsblick, café

Torsdag 26 september

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Gudstjänst med konfirmandupptakt

Söndag 29 september
16.00
Gudstjänst med små och stora
Den helige Mikaels dag		kvällmat
Änglarna
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Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

13.30

Havsblick, andakt

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 6 oktober
19 efter trefaldighet
Trons kraft

10.00

Högmässa

Måndag 7 oktober

14.30

Barngudstjänst

Tisdag 8 oktober

13.30

Hemmen

Torsdag 10 oktober
12.00
Andrum, lunchmusik på kyrkans 		
		orgel
19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 13 oktober
16.00
Gudstjänst med små och stora
Tacksägelsedagen		kvällsmat
Lovsång
Tisdag 15 oktober

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 17 oktober
12.00
Middagsbön och sopplunch i
		församlingshemmet
Söndag 20 oktober
21 efter trefaldighet
Samhällsansvar

11.00

Ekumenisk gudstjänst i Strandkyrkan

Tisdag 22 oktober

13.30

Havsblick, café

Torsdag 24 oktober
12.00
Andrum, lunchmusik på kyrkans 		
		orgel
19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 27 oktober
16.00
Psalmgudstjänst, Lina Sandells 		
22 efter trefaldighet		psalmer
Frälsningen
Tisdag 29 oktober

13.30

Havsblick, café
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Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 31 oktober
12.00
Middagsbön och sopplunch i
		församlingshemmet
19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Fredag 1 november

10-17

Öppet hus på kyrkogården, café

Lördag 2 november
Alla helgons dag
Helgonen

10-17

Öppet hus på kyrkogården, café

17.00

Minnesgudstjänst

Söndag 3 november
Alla själars dag
Vårt eviga hopp

10.00

Högmässa

Tisdag 5 november

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 7 november

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 10 november
24 efter trefaldighet
Den yttersta tiden

10.00

Högmässa

Tisdag 12 november

13.30

Tisdag 26 november

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

13.30

Havsblick, café

Torsdag 28 november
12.00
Middagsbön och sopplunch i
		församlingshemmet
19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Lördag 30 november		
		
		

Öppet hus med invigning av om- och
tillbyggnad av församlingshemmet,
Skolgatan 4.

Söndag 1 december
1 söndagen i advent
Ett nådens år

10.00

Festgudstjänst, trumpet, kör

18.00

Julkonsert

Reservation för ändringar.
Se därför lördagar i Skånska Dagbladet eller Sydsvenskan.
Lomma kyrka återfinns i predikoturerna under rubriken ”Bara kontrakt” eller ”Lomma”.
Använd gärna kyrktaxi till gudstjänster och sammankomster.
Ring och beställ minst 45 minuter innan på telefteron 040 – 41 41 41.

Dop

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Funderar du på att döpa ditt barn?
Som förälder har du säkert många tankar och frågor kring dopet. Det kan t.ex. handla om hur dopet
går till eller vad det innebär att bli döpt. I Lomma kyrka firas i regel dopgudstjänst varje söndag 11:45,
då i regel två barn blir döpta. Några gånger varje år sker dop i församlingens huvudgudstjänst 10:00.
Har du frågor om dopet eller vill boka tid för dop är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen
tfn 41 61 20.

Söndag 17 november
Söndag före domssöndagen
Vaksamhet och väntan

10.00

Högmässa

Vigsel

Måndag 18 november

14.30

Barngudstjänst

Tisdag 19 november

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 21 november

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Söndag 24 november
Domssöndagen
Kristi återkomst

10.00

Högmässa

Havsblick, café

Torsdag 14 november
12.00
Middagsbön och sopplunch i
		församlingshemmet
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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 eller vill
boka tid för vigsel är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 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 41 61 20.
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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
Arbete:
040-41 63 95
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
Församlingspedagog:
Kristina Markström
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
kristina.markström@svenskakyrkan.se

fritidsledare:
Rebecca Jörgensen
Mobiltelefon:
0704-416950
E-post:
rebecca.jorgensen@svenskakyrkan.se
Barnledare:
Lena Palmér
Arbete:
040-41 67 15
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:
Anders Rydström
Telefon:
040-41 22 33
Kyrkofullmäktiges ordf:
Sven Paulsson
Telefon:
040-41 44 50
Mobiltelefon:
0730-20 42 81

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

