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Höstregnet kommer med välsignelse
Det blev en ovanligt varm och torr sommar,
för att inte säga het, allt för het för många.
Vi som vanligtvis längtar efter solen, ljuset,
värmen började plötsligt längta efter svalka,
skugga och regn. Några dagars värme och
sol vill vi ha på vår semester, men inte så
varmt och torrt i skog och mark att minsta
lilla gnista riskerar att sätta eld på naturen.
Denna sommar blev skogsbrändernas år både
här hemma och ute i Europa, sommaren då vi
bad och ropade till Gud om regn.
När det första regnet kom kändes det som
en välsignelse så som psalmisten skriver
om regnets välsignelse över Jerusalem varje
höst: ”höstregnet höljer den med välsignelse”
(Psaltaren 84:7).
Efter regn kommer sol, heter det i ett gammalt
visdomsord, och tvärt om, efter sol kommer
regn. Växelverkan. Regn och sol, torka och
väta i en ständig växelverkan för att jorden
ska ge sin gröda och träden bära sin frukt.
I över tio år har jag varje sommar vandrat i
en av Kretas enorma dalgångar vid den lilla
bergsbyn Fornes. För omkring tjugo år sedan
slog blixten ner mitt i dalen som på någon dag
blev helt utbränd. Allt var förkolnat och dött.
Helvetet på jorden. Några botaniker bestämde
sig för att låta naturen ha sin gång i en del
av dalen samtidigt som man planterade in
växter från världens alla växtzoner på de olika
kullarna för att skapa en botanisk park i en
annan del av dalen.
Skillnaden mellan skugga och sol, mellan
toppen och några hundra meter ner i dalen
ger helt olika växtförutsättningar, ger helt
olika klimat.
Vid minsta droppe vatten började naturen
att återhämta sig, växter återkom spontant
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eller blev en del av odlingslandskapet. Att
följa denna utveckling år från år till den
prunkande grönska som det är i dag, ger en
doft av paradiset.
Regn eller mer precist vatten är livsviktigt
samtidigt som det är livsfarligt. Utan vatten
inget liv. Utan vatten dör allt och samtidigt är
vatten livsfarligt, översvämningar leder till död
och förintelse. Vatten är vår viktigaste resurs.
Därför arbetar Svenska kyrkan tillsammans
med hela kristenheten för att runt om i
världen säkra brunnar och dricksvatten.
Många människor har inte tillgång till rent
och tjänligt vatten på samma sätt som vi
fortfarande har.
Rent vatten i brunnar, sjöar och hav är en
förutsättning för människans överlevnad.
Att vara en god förvaltare av skapelsen, av
livet, är att förvalta vårt vatten så att det
är drickbart och kan ge liv åt kommande
generationer.
I Bibeln och kristen tro är vatten helt centralt.
Vi döps i vatten, urmaterian, symbolen för liv,
tecknet för att den som är döpt är omsluten
av Guds kärlek alla dagar intill tidens slut.
Källan ur vilket friskt vatten rinner är en bild
för liv, för välsignat liv både här och nu och
en gång i evigheten. I Uppenbarelseboken
7:17 beskrivs hur Jesus en gång ska leda oss
”fram till livets vattenkällor”.

Hösten är en tid då vi kan fylla på våra
inre vattenkällor. Välkommen att göra
det tillsammans i Lomma församling, i
gudstjänst, samtal, studier, körsång eller i andra
sammanhang som presenteras i detta blad.
Med den helige Franciscus av Assisi vill jag
sjunga:
Sjung, syster Vatten,
stäm din brunn,
Bred ut ditt starka hav och sjung.
Halleluja.
Nu faller regn på torra fält,
och träden lyser, marken gläds.
Tack för alla dina under.
Halleluja.
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Runt den brunna stammen växer ny frisk grönska.

Gravsmyckningscafé
I samband med ditt gravbesök är du välkommen in i Byskolan för att värma dig
en stund fredag 2 november 11–17 och lördag 3 november 11–17.
Där serveras det soppa och kaffe till självkostnadspris. På kyrkogården
och i Klockaregården finns kyrkogårdspersonal som gärna hjälper dig tillrätta
och svarar på dina frågor. Under dagen finns även församlingens präster och
diakoner tillgängliga för samtal.
Lördag 3 november 17.00 är 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.

Hösten är en tid då naturen vill ta emot vatten
för att fylla på källor och sjöar till nästa års
växtsäsong. Hösten är skördens tid då vi
bunkrar upp för kommande tider.
Om vi levt för 150 år sedan är det troligt att
de flesta av oss hade gått en svältens höst
tillmötes, så stor är missväxten i år. Vart hade
vi flytt? Till Amerika som våra förfäder?
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Varför ska jag vara medlem i Svenska kyrkan?
Under mer än tusen år har kyrkan varit en del
av Sverige. Att du och andra är med i kyrkan
är en förutsättning för att den ska fortsätta
att finnas både i dag och i framtiden.

skeden. Vi erbjuder dop, konfirmation,
vigsel och begravning. I samband med detta
ges tillfällen för samtal och reflektion över
livsnära frågor.

Behövs Svenska kyrkan – vad gör hon?

Våra traditioner och egen erfarenhet har lärt
oss mycket om vad livet kan bära med sig,
i både glädje och sorg. Det delar vi gärna
med oss av.

Socialt arbete – diakoni
Genom vår diakoni stöder vi människor
som är ensamma, hemlösa, flyktingar, sjuka
eller som har problem på andra sätt.
Vi bjuder in till gemensamma aktiviteter.
Enskilda samtal, under tystnadsplikt,
erbjuds till alla som vill. Vi möter även
äldres behov av samvaro och sammanhang.

Som medlem hjälper du kyrkan att fortsätta
väcka människors nyfikenhet och skapa
mötesplatser för att lära känna kristen tro
och liv.

Kyrkorummet
Våra kyrkor erbjuder rum för tystnad och
eftertanke i motsats till så många andra
platser runt omkring oss. Ofta fylls de
av vacker körsång, konserter och musik i
andra former.

Vad finns för dig?
Det finns alltid möjlighet att engagera sig
i kyrkans verksamheter. Att vara med och
fira gudstjänst är ett sätt. Eller varför inte
gå med i någon av våra körer eller engagera
dig som ideell?

I k y r kor u m me t f i n n s möjl ig he t t i l l
gemenskap med andra människor och
möten med Gud.

Det finns många sätt att bidra till din
församling. Hör gärna av dig, så berättar
vi mer!

Våra kyrkor är en viktig del av det svenska
kulturarvet, som Svenska kyrkan förvaltar
och bekostar, som medlem är du med och
bevarar dem till kommande generationer.
Livets största tillfällen
Svenska kyrkan finns med i livets avgörande
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Till hösten fortsätter vi att utforska den tidiga kyrkans tid
som vi lär känna genom Apostlagärningarna. Det är en tid
av förändring och nya upptäckter, en tid av resande
och av nya möten med människor: kort sagt en tid
som i mångt och mycket påminner om vår!
Vi träffas onsdagar, ojämna veckor med start 12 september 10–11.30.
Kom en gång eller flera. Vi läser tillsammans och låter
bibelberättelserna fördjupa våra samtal om livet då och nu.
Ledare: Lisa Buratti, präst och doktorand i Nya Testamentet

Växtplatser
Vi erbjuder barn och ungdomar sammanha ng d ä r de t illsa m ma ns ka n vä xa i
trygghet och självkänsla. Vi försöker skapa
en meningsfull fritid och förmedla goda
kunskaper.

Som medlem är du med och stöttar inte
bara detta utan även livsviktigt arbete vid
katastrofer och internationellt arbete genom
Svenska kyrkans internationella arbete.

Nat u rl ig t v is f i r a r v i ol i k a t y p e r av
g udstjänster regelbu ndet på sön- och
helgdagar och vardagar såväl i Lomma
kyrka som i församlingshemmet.

Vi läser Apostlagärningarna

Brunchgudstjänster i Lomma församlingshem
7 oktober och 11 november 11.00
i

Vid två tillfällen i höst är du varmt välkommen att fira mässa
Lomma församlingshem med efterföljande brunch i caféet.
Mässan är en enklare form av gudstjänst med nattvard och kyrksalen
ger en mer informell karaktär till gudstjänsten.
Efteråt äter vi brunch tillsammans och får möjlighet att prata lite
och umgås kring borden innan vi går hem.
Brunchen kostar 40 kr per vuxen och är gratis för barn.

”Tilltalad av tystnad”

– ekumenisk stilla dag i Lomma församlingshem
Ibland har vi ett behov av att bara vara, utan ord, med varandra och med Gud.
Välkommen till en dag i stillhet och tystnad, utan krav och där du får tid att lyssna in
dig själv och Gud, bortom orden. En dag att koppla ner, ladda batterierna, en spa-dag
för själen om man så vill.
Dagen börjar med frukost och sedan går vi in tystnaden. Under dagen erbjuds bland annat
vägledd meditation och andakt samt möjlighet att uttrycka sig kreativt genom att måla eller
skriva. Om vädret tillåter kan den som vill ta en promenad under dagen. För den som önskar
finns möjlighet till enskilt samtal med präst eller pastor. Dagen avslutas med en enkel
nattvardsgudstjänst innan vi skiljs åt.
Var: Lomma församlingshem
När: lördagen 27 oktober 9.00–15.30
Kostnad: 100 kr (kontant eller swish) inklusive frukost, lunch och fika
Anmälan: senast fredagen 19 oktober till 040-41 21 00 eller
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
För mer information kontakta Lisa Buratti, präst i Lomma församling,
070-441 67 42 eller Hillevi Jönsson, pastor i Strandkyrkan, 0708-885 42 45
vilka tillsammans leder dagen.
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Vem är det som arbetar i Svenska kyrkan i Lomma?
Lomma har fått många fler invånare och
kyrkotillhöriga under de senaste tio åren,
vilket gjort att församlingen utökat sin
verksamhet och medarbetarna har blivit fler.
Särskilt har vi satsat på diakoni, barn och
ungdomar samt musikverksamhet. Vi firar
fler dop och begravningar nu och till hösten
möter vi drygt åttio nya konfirmander.
Under året sker en del personförändringar i
personalen. Prästen Karin Riberth avskedspredikar i högmässan 2 september 11.00 för
att gå vidare till Bjärreds församling där hon
ska ansvara för ungdomsarbetet.
Tusent als Lom mabor har möt t Kar i n
v id k y rk liga ha nd li nga r och i a nd ra
sammanhang, inte minst konfirmander och
ungdomar kommer att sakna Karins närvaro,
hennes befriande skratt och glimten i ögat.
Karin har arbetat i Lomma sedan år 2000.
Hennes efterträdare kommer att utses under
senhösten.
P r ä sten Jona s Geh li n, som a rbet at i
församlingen sedan år 2008 med ett särskilt
ansvar för familjearbetet och de senaste
åren även varit arbetsledare (biträdande
kyrkoherde), har beviljats tjänstledighet till
och med utgången av år 2019.
Jonas kommer under tjänstledigheten att var
knuten till Evangelisk Lutherska kyrkan i
Finland och verksam i Helsingfors. Som
vikarie för Jonas har Anna Davidsson
Bremborg anställts. Anna prästvigdes
år 1994, är docent i religionssociologi,
präster nas representant i dom kapitlet
och kommer närmast från en tjänst som
biträdande kyrkoherde i Landskrona.
Lisa Buratti och Oskar Styf fortsätter att
arbeta som präster i församlingen. Lisa
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Buratti är särskilt ansvarig för vuxen- och
studiearbetet. Oskar Styf tjänstgör sitt
första prästår i församlingen och är därmed
en resurs utöver inrättade tjänster. Tills
att alla ordinarie tjänster är bemannade
kommer Oskar att särskilt ansvara för
konfirmandarbetet.
Lomma fick sin första diakon så sent som år
2000 och under perioder har tjänsten varit
vakant. Med stor glädje kunde vi, efter beslut
i kyrkofullmäktige, inrätta två diakontjänster
och anställa diakonerna Sofia Burman och
Lena Hansen hösten 2016.
Diakonerna ansvarar tillsammans för att
församlingen har ett diakonalt perspektiv i all
verksamhet. Båda tar emot enskilda samtal
och möter människor i glädje och sorg.
Lena har dessutom ett särskilt ansvar för att
samarbeta med andra aktörer i kommun och
samhälle samt ansvar för flyktingfrågor. Sofia
har ett särskilt ansvar för kyrkans träffpunkt
på Havsblick och för att skapa mänskliga
mötesplatser.
I församlingen finns tre kyrkomusiker som
tillsammans ansvarar för musiklivet med en
bredd av körer, konserter och naturligtvis
all musik vid gudstjänster och kyrkliga
handlingar Bengt Wittje och Maria Jönsson
har fått Petra Hessung som kollega. Petra
kommer närmast från Kvistofta församling
(läs mer om våra körer på sidan 12-13).
Elisabeth Erlansson är barnledare med
ansvar för verksamheten riktad till de allra
yngsta och deras föräldrar. Som pedagog och
ungdomsledare börjar i höst Sara Emilsson
med ansvar för verksamheten riktad till
ungdomar och skolkontakter. Sara kommer
närmast från en tjänst i Löddebygdens
församling.

Maude Bengtsson är församlingshemsvärd
med ansvar för trivsel och allt som har med
livsmedel att göra. I församlingshemmet
finns Café Oasen som en bas för grupper och
öppen verksamhet.
Simon Å r nes är ky rkvakt mästare och
informatör. Simons arbetsplats är främst
Lomma kyrka och Lomma kapell, men även
församlingshemmet. Han delar sin tid mellan
gudstjänster och kyrkliga handlingar och
församlingens information på nätet.
Anders Andersson är kyrkvaktmästaren som
delar sin tid mellan innetjänst tillsammans
med Simon i kyrka och kapell och arbete
ute på kyrkogården. På kyrkogården arbetar
även Lars Jönsson, Michael Westergren och
Susanna Brink.
Som fastighets- och kyrkogårdschef har
nyligen Cristina Anderberg tillträtt, Cristina
kommer närmast från Findhorn i Skottland
där hon arbetat som fastighetschef.
Peter Andersson har arbetat länge på Lomma
kyrkogårdar och med våra fastigheter. Peter
ansvarar för fastigheternas kontinuerliga
drift och säkerhet, han delar sin tid mellan
detta och arbetet på kyrkogården.
Församlingsexpeditionen är en central
funktion för verksamheten, här administreras
kyrkobokföringen, alla dop, vigslar och
begravningar, anmälan till verksamheter,
kyrkogårdsadministration, diarium, arkiv,
posthantering och mycket mer.
Spindeln i nätet är assistenten Barbro
Karlsson som hjälper f örsamlingsbor,
begravningsbyråer och anställda tillrätta
med de mesta.
Kamrer är Kristina Berglund som handhar
al lt som h a r me d ekonom i at t gör a ,
budget, bokslut, skattehantering, löner,

Johan Gehlin kommer att vara tjänstledig under en
tid och Karin Riberth avskedspredikar 2 september
11 för att sedan börja i Bjärreds församling flankerar
av kyrkoherde Jan-Olof Aggedal.

personalärenden, dataskyddsfrågor och
tusen andra, stora som små, ärenden.
Alla verksamheter behöver någon som
leder verksamheten. I Svenska kyrkan är
det kyrkoherdens uppdrag att ”leda all
verksamhet” (Kyrkoordningen), dvs. att vara
chef i församlingen.
Jan-Olof Aggedal är kyrkoherde i Lomma
sedan år 2006 och är ytterst ansvarig för
medarbetare och den verksamhet som
kyrkoråd och ledningsgrupp beslutar om.
Det dagliga ledningsansvaret delas enligt
särskild delegationsordning mellan ledningsgruppens medlemmar: Jan-Olof Aggedal,
A n na Dav id sson Bremborg, Cr ist i na
Anderberg och Kristina Berglund.
År 2010 blev Jan-Olof kontraktsprost i Bara
kontrakt och sedan något år för det större
Torna Bara kontrakt. Jan-Olof delar sin
tid mellan uppdraget som kyrkoherde och
uppdraget som kontraktsprost i Lunds stift.
Nyfiken på hur medarbetarna ser ut? Gå in
på www.svenskakyrkan.se/lomma/personal
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Lommamässan

Havsblick

i samarbete med Strandkyrkans församling.

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. En gång i månaden är det särskilt program

Varje onsdag firas mässa 18.00. En onsdag i månaden träffas vi i Strandkyrkan,
Sävgången 4 (29 aug, 26 sep, 24 okt, 21 nov), övriga onsdagar i Lomma församlingshem.
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. Varje vecka har vi ett nytt tema, första gången är temat
ansvar. Efteråt bjuder vi till samtal och fika kvällen avslutas cirka 19.30.
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.
”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)

25 sep
Att dyrka upp låsta hjärtan
Vi får möta Malmöbaserade fängelse- och häktesprästen Marie-Louise Norozi,
som berättar om sina erfarenheter från fängelsekyrkan, från Sinnesromässan
och som gatupräst på Stadsmissionens café.
30 okt
Som hemma fast utomlands
Sist vi träffade Maria Thorsson var hon FN-präst i Mali. Sedan dess har hon
samlat på sig nya intressanta erfarenheter. Denna gång berättar Maria med ord
och bilder om sitt arbete i Svenska kyrkan i Dubai.
27 nov
Livet och döden vandrar tillsammans
Anna Davidsson Bremborg har i tjugo år forskat om nutida begravningsseder.

Lunch
Välkommen till middagsbön, lunch och gemenskap!
Lunch samt kaffe & kaka 40 kr.
Husmanskost i Församlingshemmet
Torsdagar ojämna veckor med start den 30 augusti
Middagsbön i Jakobssalen 12 Lunch serveras 11.30–13
Jullunch serveras 6 december.
Anmälan senast 2 november.

8

28 aug
Gå med Gud
Träffa vår nya präst Anna Davidsson Bremborg, som delar med sig
av pilgrimsberättelser

18 dec
Jul i tro och tradition
Jan-Olof Aggedal berättar om julkrubbans figurer i tro och tradition.

Café Oasen

Välkommen till café Oasen i församlingshemmet torsdagar jämna veckor
med start 6 september.
Öppet 10–16
Middagsbön i Jakobssalen 12.
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Stickcafé

Andrum – lunchmusik på Lomma kyrkas orgel

Församlingshemmet, Skolgatan 4, Lomma

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.

Torsdag 17.30–20.30
6 september
4 oktober
8 november
6 december
Välkommen med eller utan handarbete. Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan krävs. Fika till självkostnadspris.
För mer information kontakta Lena Hansen 070 – 278 27 29
eller Lena Palmér 0739–927381.

12 september
26 september
10 oktober
24 oktober
7 november
21 november
5 december

Leva vidaregrupp
När någon som stod dig nära, en livskamrat har gått bort påverkas livet på olika sätt.
Nya känslor och tankar kommer. Kanske är det så för dig just nu.
Varje människas sorg är unik och ingen kan helt dela den. Men det kan
vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med några som är i samma
situation. I andras ord och känslor känner man igen sig själv.
Vi träffas vid fem tillfällen i en liten grupp.
Är du intresserad eller har frågor om gruppen är du välkommen att ta kontakt
med diakonerna Sofia Burman och Lena Hansen.

Bak och pysselkväll
Kom i julstämning inför första advent! Vi bakar och skapar fritt
av det material som finns här. Ingen kostnad.
Kontakta: Elisabeth Erlansson.
När: 27 nov 16.30–19.30
Var: Lomma församlingshem, Skolgatan 4
För vem? Alla åldrar
Smörgås, kaffe, saft finns för självservering
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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.
Skulle du tycka att det vore kul att engagera dig som frivillig, idéell,
i Lomma församling är du välkommen att kontakta diakon Sofia Burman eller
någon annan som arbetar i församling (för kontakt se sista sidan).
Det finns mycket som du kan bidra med. Vad beror på ditt intresse och vad som just
för tillfället det finns behov av. Till exempel kan du engagera dig i gudstjänster och
andakter, verksamhet med barn/unga, diakoni med äldre, sång och musik, flykting/
integration, internationellt arbete, servering/kök, bakning, sy/handarbete eller
resurs vid särskilda tillfällen som till exempel Lommafesten.
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Vill du sjunga i kör?
Välkommen till någon av Lomma församlings
många körer!
Förutom de körer som funnits i många år i
Lomma församling startar i höst ytterligare
tre körer. Det finns en kör för dig, välkommen,
hoppas att vi ses då.
Bengt Wittje, Petra Hessung och
Maria Jönsson
Sångfåglarna, åk 1–3 (tjejer och killar)
Kören repeterar på tisdagar 14-16.30 i Lomma
församlingshem. Kören är en integrerad del av
Miniorerna med pyssel, bak och lekar
Körledare: Maria Jönsson
Mellanstadiekör, åk 4–6
(tjejer och killar) – NY!
Kören repeterar på torsdagar 15.30–16.15 i
Lomma församlingshem. Drop in-mellanmål
från 14.00. Juniorerna träffas parallellt med
Mellanstadiekören och det går bra att vara
med i Juniorerna den tid kören inte repeterar.
Juniorerna slutar 17.00. Vi sjunger en härlig
blandning av klassisk musik, pop, filmmusik,

musikal, psalm, visa, m.m., tränar sångteknik
på ett lekfullt sätt, provar på att sjunga i olika
stämmor och lär oss att läsa noter.
Några gånger om året sjunger vi i kyrkans
gudstjänster och konserter och går lucia.
Höstterminen börjar 30/8.
Körledare: Petra Hessung
Ungdomskör, från åk 7 till gymnasium
(tjejer och killar) – NY!
Kören repeterar på torsdagar 16.45–17.45 i
Lomma församlingshem. Vi sjunger en härlig
blandning av klassisk musik, pop, filmmusik,
musikal, psalm, visa, m.m., tränar sångteknik,
sjunger i olika stämmor och tränar oss i
notläsning.
Några gånger om året sjunger vi i kyrkans
gudstjänster och ger några konserter per
år. Hösten 2018 ger vi en luciakonsert.
Höstterminen börjar 30/8.
Körledare: Petra Hessung
La voix, (från cirka 20 år)
Damkör för dig som vill fördjupa dig i
utvecklandet av din sångröst, där vi har
en stor musikalisk bredd av repertoar med

fokus på kyrklig musik, men sjunger även de
senaste hitsen. Kören repeterar på torsdagar
18.00–20.00 i Lomma församlingshem.
Körledare: Bengt Wittje
Lomma kyrkokör
är en blandad kör med inriktning på främst
traditionell klassisk kyrkomusik, men vi
sjunger mycket annat också, till exempel
visor, jazz och folkmusik. Vi sjunger nästan
uteslutande i 3–4 stämmor och det är en fördel
att kunna läsa noter, men inget tvång (kanske
har du istället ett bra gehör?).
Vi välkomnar nya körsångare till alla stämmor,
men för närvarande har vi störst behov av fler
tenorer och basar samt förstasopraner.
Kören medverkar i församlingens gudstjänster och ger några konserter per år.
Kören repeterar på onsdagar 19.00–21.00 i
Lomma församlingshem. Provsjungning.
Höstterminen börjar 22/8.
Körledare: Petra Hessung
Andante
En kör för dig som tycker om att sjunga,
men kanske inte kan noter eller har sjungit
i kör tidigare. Vår repertoar är blandad med
såväl kristna som andra sånger och du är
med och påverkar sångvalet. Alla mellan 20
och 65 år är välkomna. Körövning tisdagar
ojämna veckor 19–21 i församlingshemmet.
Körledare: Maria Jönsson

Hålligång-kören – NY!
En kör för dig som är dagledig och tycker om
att sjunga. I Hålligång-kören fokuserar vi på
den glädje sången ger och hur bra vi mår i
kropp och själ av att sjunga. Repertoaren är
blandad och består av såväl vanliga allsånger,
visor som andliga sånger.
Ett par gånger per termin sjunger vi i
församlingshemmet eller kyrkan. Körövning
torsdagar 10.30–11.30 i församlingshemmet.
Höstterminen börjar 13/9.
Körledare: Maria Jönsson
Projektkörer
Då och då erbjuder vi ett körprojekt där vi
repeterar ett fåtal gånger inför en gudstjänst
eller konsert. Detta kan vara ett bra alternativ
för dig som anser dig ha svårt att hinna med en
traditionell kör eller för dig som redan sjunger
i kör, men vill vidga dina körvyer ytterligare.
Vi annonserar om projektkörerna på Facebook,
webben, Lommabladet och i församlingsbladet.
Församlingens verksamhet bekostas med den
kyrkoavgift som alla medlemmar i Svenska
kyrkan betalar. Tack vare kyrkoavgiften kan
vi erbjuda kvalitativ musikverksamhet som är
kostnadsfri för alla deltagare: barn, ungdomar
och vuxna. Tack för att du är medlem.
Information och anmälan till respektive
körledare:
Bengt Wittje,
bengt.wittje@svenskakyrkan.se,
0704-416606
Petra Hessung,
petra.hessung@svenskakyrkan.se,
0704-416609
Maria Jönsson,
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se,
0703-286605
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Församlingsutfärd till Klippan
Måndag 26 november
Vi besöker Sankt Petri kyrka i Klippan, en av Sveriges arkitektoniskt
mest fulländade kyrkor och internationellt uppmärksammad.
Kyrkan är ritad och konstruerad av Sigurd Lewerentz och invigdes år 1966.
Vårt andra stopp blir Hillesgården, som varje år lockar 40 000 människor
till sina många olika verksamheter, bland annat inom konst och kultur,
musik och underhållning, retreater och hälsa. Här äter vi vår lunch,
och den som vill ges möjlighet att ta sig en titt i butikerna, med bland
annat ekologiska kläder, smycken och kuriosa.
Klippans yllefabrik blir vårt tredje stopp, där den textil- och
inredningsintresserade kan botanisera bland filtar, brickor,
förkläden och accessoarer för alla åldrar.
Avfärd med buss från Havsblick 9.00. Åter i Lomma ca 17.
Anmälan till Sofia Burman 0702-73 06 20 eller
sofia.burman@svenskakyrkan.se senast 19 november.
Kostnad: 200 kr betalas i förväg till Sofia
eller till pastorsexpeditionen.
Uppge eventuell. diabetes/allergier.

Någon att prata med…
Välkommen till vår diakoniexpedition i församlingshemmet,
öppet för drop-in torsdagar 30 augusti – 13 december 9.45–11.45
samt 13.30–15.30. Hit kan du söka dig för enskilda samtal och
själavård. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.
Vill du bara komma och ta en kopp kaffe eller bara vara en stund är du självklart
varmt välkommen att göra det. Dörren står öppen, kom som du är.
Lena torsdagar 9.45–11.45

Sofia torsdagar 13.30–15.30

Välkommen att besöka oss!
Församlingshemmet, Skolgatan 4, Lomma
Sofia Burman, diakon 0702-73 06 20
Lena Hansen, diakon 0702-78 27 29
För övrig kontakt, se telefonnummer till diakonerna under kontaktuppgifter.
14

Diakonins månad uppmärksammas
söndagen 16 september 16 i Burlövs kyrka
Diakonikollegiet i Torna Bara kontrakt bjuder in till en eftermiddag
i diakonins tecken. Vi firar mässa och efteråt finns det fika och en utställning
som beskriver diakoni utifrån sju olika bord.
Diakonins månad uppmärksammas runtom i kyrkor och organisationer och syftar
till att särskilt lyfta fram kyrkans diakonala uppdrag och verksamhet. Diakoni kan se
väldigt olika ut, ofta sammanfattas det som kyrkans sociala arbete. Med hjälp av sju
”bord” så vill vi på ett konkret sätt beskriva vad diakoni kan innebära i praktiken.
Välkommen!
För samåkning, kontakta Sofia Burman, senast torsdag 13 september.

Grattis!
Många har svarat rätt på Sommarkrysset; ”En vänlig grönskans rika dräkt”.
Det tre som haft tur i dragningen är: Kjell Högberg, Lomma; Inga-Lill Fredin,
Lomma, Eva-Britt Johansson, Lomma. Boken Lomma kyrka – kyrkan vid Höje å
kommer på posten. Tre tröstpriser skickas till Kenneth Petersson, Lomma,
Bengt Persson, Malmö och Marianne Bergström, Lomma.

Musik i Lomma kyrka
Som vanligt kommer en rad konserter att arrangeras
under hösten liksom mycket musik i församlingens gudstjänster.
Höstens program var inte helt fastställt vid församlingsbladets
tryckning. Håll utkik i Lommabladet och på
församlingens hemsida.

Gudstjänst med små och stora i Lomma kyrkan
30 september 16
21 oktober 16
Efter gudstjänsten serveras kvällsmat i Byskolan.
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Himmel o pannkaka

Måndag 24 september 16–18.30
Måndag 19 november 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

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 7 oktober 11 i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Söndag 11 november i Lomma kyrka
För mer information kontakta 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 15 oktober 15.30
Måndagen den 3 december 15.30

Himlaskoj – Miniorer
med Sångfåglarna
träffas tisdagar 14–16.30 i församlingshemmet.
Välkommen du som går i årskurs 1–3
att ha roligt tillsammans med pyssel,
lekar, bakning och mycket mer.
Kören sångfåglarna är en
integrerad del av Miniorerna.
Information och anmälan kontakta
Elisabeth Erlansson eller Maria Jönsson

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
Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se,
0704 – 41 98 70.
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Himlaskoj – Juniorer
träffas torsdagar 14.00–16.30 i församlingshemmet.
Välkommen du som går i årskurs 4–6 att ha roligt tillsammans med
pyssel, lekar, bakning, uteaktiviteter, övernattning och mycket mer.
Mellanstadiekören övar 15.30–16.15
och man kan vara med i
juniorerna före och efter körens övning.
Information och anmälan kontakta
Sara Emilsson och Petra Hessung.
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Ur almanackan

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 2 september
11.00
Högmässa, avtackning och välkomnande av
14 ef trefaldighet		
medarbetare, kyrkkaffe i Byskolan, kör
Enheten i Kristus		
Tisdag 4 september

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Lördag 22 september
15.00
		

Musikgudstjänst sångare ur kontraktets
körer, Lomma kyrka

Söndag 23 september
17 ef trefaldighet
Rik inför Gud

Högmässa i Lomma kyrka

11.00

Onsdag 5 september
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Församlingshemmet. Prioriteringar

Torsdag 6 september

10-16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

Lördag 8 september

15.00

Månadens orgelkonsert, Lomma kyrka

Söndag 9 september
15 ef trefaldighet
Ett är nödvändigt

11.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 11 september

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 12 september

12.00

Andrum lunchmusik på kyrkans orgel

Söndag 30 september
16.00
Gudstjänst med små och stora i Lomma
Den Helige Mikaels dag		
kyrka, Sångfåglarna, kvällsmat i 		
Änglarna		Byskolan

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Församlingshemmet. Trovisshet

Tisdag 2 oktober

Torsdag 13 september

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 15 september

15.00
13.30
12.00

Doplördag

Söndag 16 september
11.00
Högmässa, La Voix
16 ef trefaldighet
Döden och livet
		
Tisdag 18 september
13.30
Kyrkans träffpunkt på Havsblick
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Dag

Onsdag 19 september
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Församlingshemmet. Rikedom

Torsdag 20 september

Café i församlingshemmet
Middagsbön i församlingshemmet

10-16
12.00

Måndag 24 september
16.00
Himmel & Pannkaka i
		församlingshemmet
Tisdag 25 september

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 26 september

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Strandkyrkan. Närvaro

Torsdag 27 september

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

12.00

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 3 oktober
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Församlingshemmet. Tillit

Torsdag 4 oktober

10-16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

Söndag 7 oktober
16.00
Söndagsmässa, La Voix, söndagsklubben
19 ef trefaldighet 		
brunch i församlingshemmet
Trons kraft			
15.00
Månadens orgelkonsert i Lomma kyrka
Tisdag 9 oktober
Onsdag 10 oktober

13.30

12.00
18.00
		

Kyrkans träffpunkt på Havsblick
Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel
Lommamässan – ekumenisk mässa i
Församlingshemmet. Tacksamhet
19

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 11 oktober
12.00
Middagsbön med lunch i
		församlingshemmet
Lördag 13 oktober
15.00
13.30
12.00
Doplördag
Tacksägelsedagen 14 oktober 11.00
Högmässa i Lomma kyrka, Lomma
Lovsång		
kyrkokör
Måndag 15 oktober

15.30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 16 oktober

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 17 oktober
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Församlingshemmet. Solidaritet

Torsdag 18 oktober

Café i församlingshemmet
Middagsbön i församlingshemmet

10-16
12.00

Söndag 21 oktober
16.00
21 ef trefaldighet		
Samhällsansvar 		

Gudstjänst med små och stora i Lomma
kyrka, mellanstadiekören, kvällsmat i
Byskolan

Tisdag 23 oktober

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 24 oktober

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 1 november

10-16
12.00

Café i församlingshemmet
Middagsbön i församlingshemmet

Fredag 2 november

11–17

Gravsmyckarcafé i Byskolan

Alla Helgons dag 3 november 11–17
Helgonen
17.00
		

Gravsmyckarcafé i Byskolan

Söndagen 4 november
Alla själars dag
Vårt eviga hopp

11.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 6 november

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 7 november

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel

Minnesgudstjänst i Lomma kyrka,
Lomma kyrkokör

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Församlingshemmet. Förväntan

Torsdag 8 november

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 10 november

15.00
13.30
12.00

Doplördag

Söndag 11 november
11.00
Söndagsmässa i Lomma kyrka,
24 ef trefaldighet		 söndagsklubben
Den yttersta tiden

18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Strandkyrkan. Livräddad

Torsdag 25 oktober

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Lördag 27 oktober

Stilla dag, anmälan

Onsdag 14 november
18.30
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Församlingshemmet. Alltid redo

Söndag 28 oktober
22 ef trefaldighet
Frälsningen

11.00

Ekumenisk gudstjänst i Strandkyrkan

Torsdag 15 november

10-16
12.00

Café i församlingshemmet
Middagsbön i församlingshemmet

Tisdag 30 oktober

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Lördag 17 november

15.00

Månadens orgelkonsert i Lomma kyrka

Lommamässan – Ekumenisk mässa i 		
Församlingshemmet. Evigt liv

Söndag 18 november
S f Domsöndagen
Vaksamhet och väntan

11.00

Högmässa, La Voix, Lomma kyrka

Onsdag 31 oktober
18.00
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Tisdag 13 november

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

21

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Måndag 19 november

16.00

Himmel & Pannkaka i församlingshemmet

Tisdag 20 november

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 21 november

12.00
18.00
		

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel
Lommamässan – ekumenisk mässa i
Strandkyrkan. Benådad

Torsdag 22 november

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 25 november
Domsöndagen
Kristi återkomst

11.00

Högmässa i Lomma kyrka

Tisdag 27 november

13.30

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.

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 28 november
18.00
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Församlingshemmet. Ankomst

Torsdag 29 november

Café i församlingshemmet
Middagsbön i församlingshemmet

10-16
12.00

Dop

Söndag 2 december
11.00
Festmässa, Lomma kyrkokör, La Voix,
1 i advent		
Lomma kyrka, kaffe i Byskolan
Ett nådens år				
Tisdag 4 december

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Begravning
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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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

Barnledare: Elisabeth Erlansson
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se

Präst: Anna Davidsson Brenborg
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
anna.davidsson.bremborg@svenskakyrkan.se

Pedagog: Sara Emilsson
sara.emilsson@svenskakyrkan.se

Präst: Jonas Gehlin (tjänstledig)
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: Bengt Wittje
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:
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

Kyrkomusiker: Petra Hessung
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post: petra.hessung@svenskakyrkan.se

Foto framsidan: Jan-Olof Aggedal & Elisabeth Erlansson
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal

