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Är du inte rädd?

medan hopp och framtidstro är syster med
öppenhet.
Jo, jag är rädd ibland. Rädd för att yttrandefriheten
och religionsfriheten inte ska få vara självklarheter
i människors liv. Jag blir rädd när den gamle
prästen Jacques Hanel mördas vid altaret i den lilla
franska kyrkan mitt under mässfirandet.
Rädd för att det är ett attentat inte bara mot
prästen och kyrkan, inte bara mot rätten att
få utöva sin religion utan att det är ett attentat
mot Gud, mot Skaparen och därmed mot hela
skapelsen. Det är ett attentat mot dig och mig.

Författaren på café på gränsen mellan det judiska
och det arabiska Jerusalem.

Just hemkommen från årets semester fick jag
frågan av en vän: Är du inte rädd? Hon hade
en ängslans blick när hon ställde frågan: Är
du inte rädd? Rädd för att åka i Europa och
Mellanöstern?
Rädd för att det ska explodera just där du
är? Rädd är jag kanske inte, men försiktig.
Sitter gärna på café, men alltid med ryggen
skyddad och utsikt över ingången. Kontrollerar
utrymningsvägar och undviker vissa platser.
Fast försiktighet hjälper ju inte om ondskan
verkligen vill slå till. Som enskild kan man
inte skydda sig mot ter roristattentat på
järnvägsstationer och på flygplatser. Vill man
se världen, vill man möta andra kulturer, vill
man lära sig mer, vill man förstå mer av hur
andra lever sina liv kan man inte gå omkring
och vara rädd.
Öppenhet eller slutenhet
Rädslan förlamar oss. Rädslan är som en varm
våt filt som läggs över oss, kväver oss, vårt mod
och vår framtid. Rädsla är just det som ondskan
vill att vi ska känna. Rädslan som innebär att vi
inte vågar röra oss fritt, att vi inte vågar tänka
och uttrycka våra tankar och innersta känslor.
En rädslans kultur är förödande för samhället
och för kyrkan. Rädslan är syster med slutenhet
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Rädsla och kärlek
Jag blir rädd, ledsen och arg när mina judiska
vänner inte vågar bära kippa eller andra religiösa
symboler. Jag blir rädd, ledsen och arg när kristna
inte vågar bära kors synligt runt halsen. Jag blir
rädd, ledsen och arg när kvinnor och män inte
vågar klä sig som de vill. Jag blir rädd, ledsen
och arg när människor kränks.
Jag blir rädd, ledsen och arg när vi i västvärden
endast beskriver och möter den politiskt
fundamentalistiska islam. Jag blir rädd för all
religionstolkning och all livstolkning som tror
att de och endast de äger den enda sanningen.
Så enkelt är det inte.
Verkligheten är mer komplex och mångfacetterad.
Gud är stor! Gud är större! Gud är större än vad
vi kan ana och förstå (1 Joh 3:20). Därför borde
det inte vara konstigt att Gud visar sig på olika
sätt för oss människor och att vi med våra olika
förståelser av Gud och livet i Guds efterföljd
lever sida vid sida.
Den Gud som vi lärt känna är kärlekens Gud,
fredens Gud och livets Gud. En Gud som
tillsammans med alla människor av god vilja
kämpar mot all slags ondska och djävulskap hur
den än är förklädd. Kärleken besegrar rädslan
som evangelisten Johannes konstaterar: ”Rädsla
finns inte i kärleken, utan den fullkomliga
kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman
med straff, och den som är rädd har inte nått
kärlekens fullhet” (1 Joh 4:18).
Det är vårt uppdrag som människor och som
döpta kristna människor att identifiera och

Kärlekens minnesmärke
efter Utøja massakern.

motarbeta all slags ondska. Kanske är den
farligaste ondskan alla rykten, allt skvaller, alla
som tror sig veta men som egentligen inte försökt
ta reda på fakta.
Terrorismens ondska, främlingsfientlighet och
konflikter får mycket näring av rykten. Det som
är främmande är skrämmande. Därför vill jag
vara en av dem som vill resa fritt i världen, möta
andra kulturer, vill lär mig mer, förstå mera hur
andra lever sina liv.
Min hälsning till dig får bli profeten Jeremias ord:
”Tappa inte modet, bli inte skrämda av de rykten
som går i landet. Ena året kommer ett rykte,
året därpå ett annat, rykten om våld i landet, om
härskares kamp mot härskare” (Jer 51:46).
30 år och 10 år
För trettio år sedan, den 8 juni 1986, prästvigdes
jag i Lunds domkyrka och för tio år sedan den
1 september 2006 tillträdde jag som kyrkoherde
i Lomma församling. Att tjäna Gud och vara

präst i Lomma församling är ett fint uppdrag.
Som kyrkoherde är det min uppgift att leda
församlingens verksamhet, att vara ledare och
chef. Men det är främst alla församlingens
medarbetare, anställda och idéella, som ska
synas och finnas tillhands. Det är dem som
församlingsbor främst möter vid livets skiften
som dop, vigslar och begravningar. Det är de som
representerar Kristi kyrka i vardagen.
Till dem och till er alla vill jag räcka mitt ledord
som präst och ledare. Hebreerbrevets författare
skriver: ”Uppmuntra varandra varje dag, så
länge man kan säga i dag” (Hebr 3:13). Jag tror
nämligen att om vi lever i en uppmuntrans kultur
kommer vi att kunna hantera rädslan.
Välkommen till höstens gudstjänster och
verksamheter. ”Må hoppets Gud fylla er tro med
all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp
genom den heliga andens kraft” (Rom 15:13).
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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Gravsmyckningscafé

Musik i Lomma kyrka
3 september 18

I samband med ditt gravbesök är
du välkommen in i Byskolan för att
värma dig en stund.

Månadens orgelkonsert
16 oktober

Fredag 4 november 11–17 och
lördag 5 november 11–17 är det
öppet.

Britt G. Hallqvists psalmer och sånger
Sångfåglarna

På kyrkogården och i Klockaregården
finns kyrkogårdspersonal som gärna
hjälper dig till rätta och svarar på
dina frågor. Under dagen finns även församlingens präster och diakoner tillgängliga för
samtal. Lördag 5 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.

Andante
Maria Jönsson
Jan-Olof Aggedal
22 oktober 15
Månadens orgelkonsert

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.
14 september
28 september
26 oktober
9 november

12 november 15
Månadens orgelkonsert
13 november 18
Konsert
La Voix
Elisabeth Melander
musikalisk ledning Bengt Wittje
20 november 18
Blues-konsert
orgeln, cigarrboxgitarr och slidegitarr

Psalmgudstjänst
16 oktober 18
Välkommen att sjunga Britt G. Hallqvists psalmer och sånger tillsammans med
körerna Andante och Sångfåglarna under Maria Jönssons ledning.
Jan-Olof Aggedal berättar om Britt G. Hallqvists liv som diktare och teolog och
om de psalmer och sånger som sjungs.
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Homesick Mac
Wicky Mälllroth
Bengt Wittje
3 december 15
Månadens orgelkonsert
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KYRKANS MINSTA

SÖNDAGSKLUBBEN

Vi träffas på församlingshemmet 9.30–11.30 måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar.
Till Kyrkans minsta är alla barn, 0–5 år, i sällskap med mamma/pappa välkomna.
Även blivande föräldrar samt mor-/farföräldrar är varmt välkomna. Här finns det tid både
för barnen och föräldrarna. Vi pysslar, leker och fikar. Det finns också tid att prata och dela
erfarenheter kring att vara småbarnsförälder. Vi avslutar med sångstund och andakt.
Höstterminen startar måndagen den 22 augusti.
Information: Elisabeth Erlansson

Under några gudstjänster i höst kommer vi att erbjuda barnen en egen samling,
Söndagsklubben. Hit är alla barn välkomna, med eller utan en vuxen. På söndagsklubben
pratar vi om Bibelns berättelser, sjunger och pysslar tillsammans.
Söndagen 2 oktober 11 i Lomma församlingshem
Söndagen 13 november 11 i Lomma församlingshem
Söndagen 27 november 11 i Lomma kyrka

MUSIKLEK

MINIORER OCH JUNIORER

Sång och musik är något vi har glädje av hela livet. Tillsammans kan vi oavsett ålder skapa
och uppleva sång och musik. I musiklek sjunger, spelar och rör vi oss tillsammans.
Barn mellan ca 3–5 år och som kan klara sig utan vuxen är välkommen att tillsammans
med Elisabeth sjunga och spela. Fredagar 10.30–10.50 i församlingshemmet samtidigt som
Kyrkans Minsta träffas.
Musiklek börjar den 26 augusti.
Ingen föranmälan behövs men begränsat antal barn.
Information: Elisabeth Erlansson

BARNGUDSTJÄNSTER
Vid ett par tillfällen i höst firas barngudstjänst på Kyrkans minsta i
församlingshemmet. De korta gudstjänsterna är fyllda med mycket
sång, musik och rörelse utifrån ett visst tema.
Måndagen den 12 september 11
Måndagen den 3 oktober 11
Måndagen den 21 november 11

Information: Kristina Markström

Miniorer tisdagar 14–15.45
För barn som går i förskoleklass till och med årskurs 2.
Vi hämtar barnen på skolorna och går tillsammans till församlingshemmet.
Vi äter mellis och gör roliga saker efter barnens önskemål, pysslar, spelar spel,
bakar, uteaktiviteter. Vi har också en andakt.
Barnen hämtas av föräldrarna i församlingshemmet.
Höstterminen startar vecka 36.
Information och anmälan: Elisabeth Erlansson
Juniorer torsdagar 14–16
För barn i årskurs 3 t.o.m. årskurs 6. Barnen tar sig själva till församlingshemmet
där vi börjar med dropp-in-mellis. Vi gör roliga saker efter barnens önskemål,
pysslar, leker, bakar, övernattning, uteaktiviteter.
Vi har också en andakt där vi sjunger tillsammans.
Höstterminen startar vecka 36.
Information och anmälan: Kristina Markström

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Några gånger per år firar vi gudstjänster i Lomma kyrka speciellt anpassade för barn och
familjer. Efter gudstjänsten äter vi tillsammans.
Söndagen den 18 september 16
Söndagen den 9 oktober 16

HIMMEL OCH PANNKAKA
Välkommen till gemenskap för alla åldrar med skapande,
lek, sång och andakt i Lomma församlingshem, Skolgatan 4.
Kvällen avslutas med himmelskt goda pannkakor.
Måndag 19 september 16–18
Måndag 17 oktober 16–18
Måndag 14 november 16–18
Information: Elisabeth Erlansson
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Välkommen till ORGELSKOJ!
Måndag 24 oktober 10 i Lomma kyrka.
Kyrkomusiker Bengt Wittje visar orgeln.
Barnen får prova att spela orgel och vi sjunger
tillsammans. Vi avslutar med fika i Byskolan.
OBS! Ingen Kyrkans Minsta i
församlingshemmet den dagen.
Information: Elisabeth Erlansson,
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se
0704-41 98 70
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En evangelisk-luthersk kyrka – vad betyder det?

Vi läser Lukas

I lagen om Svenska kyrkan anges att Svenska
kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund,
vilket innebär att kristen tro tolkas i ljuset av
Luther (1483–1586) och reformationen. Så
skulle man enkelt kunna uttrycka det.

Onsdagen den 14 september 10–11.30 startar bibelstudiegruppen ”vi läser Lukas”
för terminen. Vi träffas udda veckor och bibelstudiet inleds med gemensam frukost om
man så önskar redan 9.30. Kom en gång eller flera! Gruppen välkomnar nya deltagare och
samtalen kretsar som vanligt kring bibeltexterna och hur de ger eko i våra liv.
Ta gärna med egen Bibel.

Samtidigt är Svenska kyrkan en katolsk kyrka
och en del av den västliga kristenhetens
historia. Hon är inte romerskt katolskt men
väl katolsk i meningen att hon genom sin
tro, bekännelse och lära ger uttryck för den
allmänneliga kristna tron.

Information: Lisa Buratti.

Pärlor för livet – att vandra med frälsarkransen
21 september 18-19.30

Vi samlas vid kyrkan för att göra en gemensam meditationsvandring i frälsarkransens
tecken. Vandringen äger rum utomhus i området runt kyrkan och
avslutas sedan inne i kyrkan.

Världsvid kyrka
När vi i trosbekännelsen ger uttryck för att
vi tillhör och erkänner ”en helig allmännelig
kyrka” säger vi egentligen ”en helig katolsk
kyrka”, men eftersom ordet ”katolsk” i Sverige
förknippas med romersk katolsk valde man
tidigt att använda ordet ”allmännelig” i stället.
Den kristna kyrkan bekänner en enda Gud –
Fadern, Sonen och den helige Ande – som skapar,
frälser och ger liv. Svenska kyrkan är en del av
den världsvida kyrkan och delar den kristna
bekännelsen och lovsången till en enda Gud som
är treenig. Kyrkans centrum är Jesus Kristus.
Det är evangeliet om honom, om hans liv och
gärningar, som kyrkan har som uppgift att tolka
och räcka vidare till nya generationer.
Allt sedan apostlarnas tid har kyrkan genom
sina döpta medlemmar berättat vidare vad
de sett, hört, läst och tagit emot från tidigare
generationer om Jesus Kristus. Berättelserna
tillsammans med gudstjänstliv och böneliv blir
till personliga erfarenheter av en personlig Gud
i människors liv.
Kristen tro är relation
K r isten t ro är relation mellan Gud och
människa. Luther lär oss att kristen är man
inte för att man intellektuellt kan redogöra för
trons innehåll eller för att man med munnen
bekänner sin tro.
Kristen är man för att man är döpt. Den som är
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Information Lisa Buratti eller Kristina Markström.

Retreat 21–23 oktober

på Bökebäcksgården vid Skälderviken

döpt har löftet från Gud att vad som än händer
den personen under livet så är Gud med alla
dagar och nätter intill tidens slut. Löftet gäller
oavsett om vi känner att det är så eller inte. Som
kristen har vi uppdraget att göra gott, att göra
goda gärningar, men de goda gärningarna vi
gör blir inga extra pluspoäng som vi kan växla
in för att erhålla Guds gunst.
Frälsningen från evig död till evigt liv är
helt och hållet en gåva, en nåd från Gud. En
kärleksgåva från den Gud som så älskade
människorna att han sände sin egen son för
att var och en som tror på honom ska få evigt
liv (Joh 3:16).
Goda gärningar, lär oss Luther, gör vi för att vi
är kristna och har kärlekens Gud personifierad
i Jesus som förebild. Att göra gott är att leva
med Jesus som förebild, att vara en kärlekens
Kristus för varandra, att vara en medmänniska.

Att åka på retreat är ett sätt att koppla av från det vardagliga.
Retreat är ett sätt att under några dagar få umgås med Gud,
att få slippa bry sig om alla de åtaganden, bekymmer
och stress som finns hemma.
Retreat är ett sätt att få vila tillsammans med andra
i tystnad, i tidegärdens växellästa böner, i de dagliga
meditationerna och i den natursköna miljön.
Retreat är vila – ett sätt att ladda upp batterierna,
att hämta ny kraft.
Retreat är tilltal – genom tystnaden och stillheten övar vi
oss i att lyssna till Gud och till vår egen inre längtan.
I höst har du möjlighet att följa med på en enkel tredagarsretreat (i tystnad) från fredag
kväll till söndag eftermiddag. Mer information (program, pris, anmälan mm) hittar du
på hemsidan.
Retreaten passar även dig som är ovan eller vill prova på för första gången.
Retreatledare: Jan-Olof Aggedal och Lisa Buratti.

Nyfiken på vad som händer mer
för vuxna under hösten?
Håll utkik på vår hemsida och på Facebook!
Fler möjligheter till samtal, studier och föreläsningar än vad du finner ovan blir det i höst.

JOA
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Lomma församling satsar på
diakoni och musik

Hur vi bemöter varandra är ett ansvar som alla
har, det går inte att anställa bort ansvaret att
vara medmänniskor för varandra.

markering av att Maude har uppdraget att
skapa en välkomnande diakonal atmosfär i
församlingshemmet och i Byskolan.

Maude har även ett uppdrag att utveckla cafét i
församlingshemmet och på olika sätt serva de
olika verksamheterna.

Vid högmässan söndagen den 4 september
klockan 11 välkomnar Lomma församling
t vå d ia kone r, en k y rkomu si ke r och en
församlingshemsvärd.

Ändå har diakonen har ett särskilt uppdrag att uttrycka
kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med
medmänniskor och med hela skapelsen.

I och med att Maude nu börjar återkommer
sopplunchen i Byskolan. Första gången blir den
22 september klockan 12 med början i Lomma
kyrka för middagsbön.

Är du nyfiken på vem de nyanställda är?
Välkommen att möta dem söndagen den 4
september, välkommen att välkomna dem till
Lomma och till vår församling!

Anders Juhlin har redan börjat sitt arbete
som kyrkomusiker och har i sommar arbetat
med sommarens musikkonfirmander. Anders
har bred erfarenhet från kyrkans musik ända
sedan han var barn. Anders är musikant i ordets
bästa mening.
Han arbetar inom de flesta musikstilar och är
ofta anlitad i populärmusikaliska sammanhang.
I församlingen kommer Anders att arbeta deltid
med särskilt ansvar för musikverksamhet för
ungdom och Lomma kyrkokör.
Att församlingen nu har tre kyrkomusiker, om
än inte på heltid, är en välkommen förstärkning
av den musikaliska bredden och på sikt en
möjlighet att erbjuda möjlighet att musicera
för alla åldrar.
Musiken i församlingens gudstjänster och
verksamheter är inte i första hand underhållning
även om den gärna får vara underhållande.
Kyrkomusikern berättar genom sitt sätt att
spela om levande Gud. Musiken vill hjälpa oss
att uppleva fler dimensioner av Gud, hjälpa oss
till en fördjupad relation med Gud.
Diakoni
Hela församlingens liv bör präglas av ett
diakonalt förhållningssätt. Det innebär att alla
som finns med i församlingens sammanhang,
sporadiskt eller mer regelbundet, ska kunna
uppleva sig trygga och välkomna.

I vigningsordningen för diakoner sägs att de
ska vara ett ”barmhärtighetens tecken”, ett
synligt tecken på den diakoni som är en kallelse
för alla döpta.
Till diakonernas uppgift hör att inspirera och
utrusta församlingens döpta till ett diakonalt
förhållningssätt.
Två diakoner
När nu församlingen anställer två diakoner
är det en satsning för att stärka det diakonala
perspektivet i Lomma. Sofia Burman och
Lena Hansen har båda senast arbetat i Lunds
pastorat med såväl ett inåtriktat perspektiv in
i församlingens kristna liv som ett utåtriktat
perspektiv, en aktör på samhällsarenan.
Både Sofia och Lena kommer att fortsätta att
arbeta såväl inåt som utåt och de kommer att
vara anträff bara på fasta tider.
Tanken är att Sofia har ett särskilt ansvar
för arbetet inåt, vilket bland annat innebär
rekrytera och stödja idéella, träffarna på
Havsblick och att tillsammans med andra
ansvara f ör olika öppna verksam heter i
församlingshemmets café.

serveras i Byskolan följande torsdagar
22 september
6 oktober
20 oktober
3 november
17 november
1 december
15 december Jullunch OBS anmälan senast 12 december
Lunchen inleds med middagsbön klockan 12 i Lomma kyrka.

Lena har ett särskilt ansvar för arbetet utåt,
vilket bland annat innebär kontakten med andra
aktörer i Lomma som kommun, flyktingboende,
föreningar och vårdboenden.

Ett diakonalt förhållningssätt erbjuder en
miljö som signalerar öppenhet för människors
situation och en omsorg kombinerad med
respekt för vars och ens integritet.

Församlingshemsvärd
Som församlingshemsvärd välkomnar vi
lom mabon Maude Beng tsson, som ha r
lång erfaren het av at t arbeta med
livsmedel och matlagning bland annat som
ekonomiföreståndare och säljare.

Att skapa denna miljö är hela församlingens ansvar,
förtroendevalda och anställda samt alla som deltar.

När Maude får tjänstetiteln församlingshemsvärd och inte husmor är det en
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Lunch
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Kyrktaxi
Lomma församling erbjuder kyrktaxi för dig som har svårt att på annat sätt
komma till det som händer i Lomma kyrka eller församlingshemmet på Skolgatan 4.
När får jag åka kyrktaxi?
När du vill vara med på någon gudstjänst eller någon aktivitet som anordnas
av Svenska kyrkan i Lomma (Lomma församling).
Vem får åka?
Du som har svårt att på annat sätt ta dig till kyrkan eller församlingshemmet.
När får jag inte åka kyrktaxi?
Du får bara åka kyrktaxi till sådant som anordnas av Svenska kyrkan i Lomma
(Lomma församling). Det går inte åka kyrktaxi till privata angelägenheter som
dop, vigsel eller begravning eller för att besöka kyrkogården.
Hur gör jag?
Ring och beställ minst 45 minuter innan på tfn 040–41 41 41.
Välkommen att åka kyrktaxi – välkommen till Lomma kyrka!

Kyrkans träffpunkt på Havsblick
Havsblick (Centrumgatan 4) varje tisdag från 13.
Första och tredje tisdagen i månaden är det andakt och kaffe:
6 september
20 september
4 oktober
18 oktober
1 november
15 november
6 december
20 december

Nytt från kyrkogården…
Under försommaren fick vi renoverat de översta
lagren av stödmurarna ner mot ån. Under
arbetets gång lärde vi oss hur muren faktiskt är
byggd – det finns en enda ritning, som visade
sig att inte vara helt korrekt – och vi inser att
det finns ett större renoveringsbehov. Därför
görs nu motsvarande renovering även under
de vita marmorplattorna.
Askgravplatsen på Nya Kapellkyrkogården
är väldigt populär. Då många frågar om detta
gravskick vill jag passa på att informera om
hur det fungerar.
På askg rav platsen t illä mpas beg rä nsad
gravrätt, vilket betyder att under växtsäsongen
får endast snittblommor med verkligt korta
skaft sättas som ”ram” till stenen, men inga
buketter, stenar, ljus, pärlplattor eller andra
dekorationer är tillåtna.

Inför första gräsklippningen, vilken brukar ske
i samband med påsken, flyttar vi det som finns
kvar till sidan och de sista sakerna sparas sedan
i verkstaden fram till sommaren.
Inför Allhelgona sätts anslag också ut. I år är
det tillåtet att dekorera från och med fredagen
vecka 43, dvs. den 28 oktober.
Ulrika Schlyter
kyrkogårdsföreståndare
0704-41 66 10

Inte heller ståltråd i blommorna eller nergrävda
vattenbehållare. Undantaget är möjligheten
att sätta eller lägga blommor i samband med
urnsättning, vilka ligger kvar några dagar.
Under vintern är det tillåtet att sätta ut ljus,
lyktor, dekorationer, blommor och figuriner.
Inför övergången mellan vinter och sommar
sätter vi ut ett anslag om detta.

Övriga tisdagar är det café – en enkel kopp kaffe till självkostnadspris.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!

Stickcafé
i Byskolan vid Lomma kyrka 18–21
22 september
13 oktober
10 november
1 december
Välkommen med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
Information: Lena Palmér 073 – 99 27 381
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Ur almanackan
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Dag				

Tid

Lördag 3 september

18.00

Plats för gudstjänst/arrangemang
Månadens orgelkonsert

Söndag 4 september
11.00
15 ef trefaldighet		
Ett är nödvändigt

Högmässa, välkomnande av nya
medarbetare

Tisdag 6 september

13.30

Havsblick, andakt

Söndag 11 september
16 ef trefaldighet
Döden och livet

11.00

Högmässa

Måndag 12 september

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 13 september

13.30

Havsblick, café

Onsdag 14 september

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Söndag 18 september
16.00
17 ef trefaldighet		
Rik inför Gud

Gudstjänst med stora och små i Lomma
kyrka, kvällsmat

Måndag 19 september

16-18

Himmel & Pannkaka i församlingshemmet

Tisdag 20 september

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 22 september

12.00

Middagsbön, Lunch i Byskolan

Lördag 24 september		

Doplördag

Söndag 25 september
18 ef trefaldighet
Att lyssna i tro

18.00

Konfirmandupptaktsgudstjänst

Tisdag 27 september

13.30

Havsblick, café

Onsdag 28 september

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Söndag 2 oktober
11.00
Den helige Mikaels dag		
Änglarna

Högmässa, La Voix, söndagsklubben
efterföljande brunch i församlingshemmet

Måndag 3 oktober

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 4 oktober

13.30

Havsblick, andakt

Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 6 oktober
12.00
Söndag 9 oktober
16.00
Tacksägelsedagen		
Lovsång

Middagsbön, lunch i Byskolan
Gudstjänst med små och stora
Kvällsmat i Byskolan

Tisdag 11 oktober

Havsblick, café

13.30

Lördag 15 oktober		

Doplördag

Söndag 16 oktober
16.00
Psalmgudstjänst Britt G. Hallqvists		
21 ef trefaldighet		
psalmer och sånger. Sångfåglarna, Andante
Samhällsansvar
		
Måndag 17 oktober
16-18
Himmel & pannkaka i församlingshemmet
Tisdag 18 oktober

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 20 oktober

12.00

Middagsbön, lunch i Byskolan

Lördag 22 oktober

15.00

Månadens orgelkonsert

Söndag 23 oktober
22 ef trefaldighet
Frälsningen

11.00

Ekumeniskgudstjänst i Strandkyrkan

Måndag 24 oktober

10.00

Orgelskoj i Lomma kyrka

Tisdag 25 oktober

13.30

Havsblick, café

Onsdag 26 oktober

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Söndag 30 oktober
23 et trefaldighet
Förlåtelse utan gräns

11.00

Högmässa

Tisdag 1 november

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 3 november

12.00

Middagsbön, lunch i Byskolan

Fredag 4 november

11–17

Gravsmyckarcafé i Byskolan

Alla helgons dag 5 november
11–17
Gravsmyckarcafé i Byskolan
Helgonen			
17.00
Minnesgudstjänst

17

Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 6 november
Söndag ef Alla helgons dag
Vårt eviga hopp

17.00

Kvällsmässa

Tisdag 8 november

13.30

Havsblick, café

Onsdag 9 november

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Lördag 12 november

15.00

Månadens orgelkonsert

Söndag 13 november
11.00
S. f. domssöndagen		
Vaksamhet och väntan
18.00

Söndagsmässa, söndagsklubben
brunch i församlingshemmet.

Måndag 14 november

16-18

Himmel & pannkaka i församlingshemmet

Tisdag 15 november

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 17 november

12.00

Middagsbön, lunch i Byskolan
Doplördag

Söndag 20 november
Domssöndagen
Kristi återkomst

11.00

Högmässa

18.00

Blues-konsert Homesick Mac

Måndag 21 november

11.00

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 22 november

13.30

Havsblick, café

Söndag 27 november
11.00
1 i advent		
Ett nådens år

Festmässa, församlingens körer,
söndagsklubben. Kyrkkaffe i Byskolan

Tisdag 29 november

Havsblick, café

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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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 flera
lördagstider för dop i Lomma kyrka. 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 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.

Konsert La Voix, Melander Lomma kyrka

Lördag 19 november		

13.30

Dop

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.
19

SVENSKA KYRKAN I LOMMA
Skolgatan 4, 234 31 Lomma

Tfn 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

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

PRÄST: Karin Riberth
Arbete:
040-41 45 10
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se

BARNLEDARE: Elisabeth Erlansson
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@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: Sofia Burman
Arbete:
0702-73 06 20
E-post:
sofia.burman@svenskakyrkan.se
DIAKON: Lena Hansen
Arbete:
0702-78 27 29
E-post:
lena.hansen@svenskakyrkan.se
KYRKOMUSIKER: 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

KAMRER: Kristina Berglund
Arbete:
040-41 68 30
E-post:
kristina.berglund@svenskakyrkan.se
ASSISTENT: Barbro Karlsson
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSHEMSVÄRD: Maude Bengtsson
Arbete växwl:
040-41 61 20
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
KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE:
Lena Forsberg
Telefon:
040-41 17 13
KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE:
Kirsti Haaland
Telefon:
040-41 43 26

KYRKOMUSIKER: Anders Juhlin
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
anders.juhlin@svenskakyrkan.se

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

