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Sjung för livets skull…
Tycker du som jag om att sjunga? Sjunger du
gärna även om konsten att pricka rätt tonhöjd
ofta känns svår? Eller är du en sådan lycklig
person som sjunger rent och klart, alltid rätt
melodi, rätt ton med rätt tonvärde. Vem vi
än är, hur bra vi än sjunger, mår vi bra av
att sjunga. Det händer någonting med oss,
vi blir gladare och piggare. Att sjunga ger
ungefär samma effekt på vårt välmående
som att skratta.
”Ett gott skratt förlänger livet”, brukar man
säga. Att sjunga tillsammans med andra i
en kör eller som en kollektiv manifestation
när allsången brusar gör att vi mår bättre.
Spänningar och stress släpper, vi blir mer
harmoniska av att sjunga.
Ett sjungande folk
Det sägs att svenskarna är ett sjungande folk.
Inget land har så många körer som Sverige,
merparten knutna till kyrkorna. Vi sjunger
allsång med TV med Sanna på Skansen och
Lotta på Liseberg, vid fotbollsmatcher, kalas
och inför julen. Vi är ett sjungande folk.
Jag var för några år sedan med om en underlig
händelse i en fullsatt Malmö arena. Vi var
där på julkonsert med kända artister. När det
blir dags för extranumret står några tusen
personer upp och utantill sjunger psalmen
”Härlig är jorden” så att taket håller på att
lyfta. En fantastisk upplevelse.
Jag tänker nu på alla de gånger då Lomma
kyrka varit fullsatt och det knappt hörs att
någon mer än kantor och kör sjunger. Varför?
Vad är det som gör att samma sång i ena
sammanhanget sjungs högt och ljudligt och
i andra, när man dessutom har texten framför
sig, inte alls sjungs eller väldigt svagt. Jag
har inget svar. Möjligen att många tror att
det ska vara svårt att sjunga i kyrkan och att
man måste sjunga perfekt för att få sjunga i
kyrkan. Fast det är precis tvärt om.
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När vi sjunger till Guds ära och till vår egen
glädje får alla vara med. Varje röst är viktig,
varje röst är betydelsefull eftersom var och
en av oss är viktig och betydelsefull. Var
för sig blir det kanske inte alltid så bra, men
tillsammans ska lovsången ljuda.
”Tala till varandra med psalmer och hymner
och andlig sång. Sjung och spela för Herren
av hela ert hjärta och tacka alltid vår Gud och
fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn”
(Efesierbrevet 5:19-20).
Låt oss aldrig tystna!
Sjung till Herrens ära är Tacksägelsedagens
klangbotten. Att sjunga, att lovsjunga är
människans sanna förhållande till den Gud
som är skapare av himmel och jord, till den
Gud som gör under i en trasig värld. En
spontan lovsång över någonting stort i livet.
Vi kan känna igen oss från några ögonblick
i livet då vi är så där uppfyllda av glädje att
vi bara vill spricka, när allt bara vill bubbla
över och vi måste få visa hur härligt livet är.
En spontan lovsång, som vuxit fram inifrån
och nu måste få brista ut innan vi spricker.
Det är en härlig känsla när livet är så, ta vara
på de lyckliga stunderna, unna dig att bli
kvar i lyckoruset ett tag. För vi vet att det
också kommer andra tider. Tider av sorg, av
smärta, av ensamhet. Tider av oro för arbete,
för ekonomi och åldrande.

till Gud. Kanske är detta också en form av
lovsång, en förvissning om att någon ser, hör
och är med i den situation som just nu är min.
Kanske vågar jag påstå att all bön, all relation
med Gud är en lovsång, en kärlekssång till
den Gud som lider med mig, som gråter med
mig, som skrattar med mig, som välsignar
mig. I lovsången fördjupas min och Guds
kärleksrelation.
Därför är lovsången ett kraftigt vapen som
håller ondskan på avstånd. Lovsången får
diktatoriska makthavare över hela världen
att darra av rädsla. Lovsången som kampsång
är ett starkt vapen i förändringsprocessen.
Därför försöker diktatorer tysta profeter,
författare och satiriker. De är farliga för
de står på livets, frihetens, kärlekens och
Guds sida. Otaliga är berättelserna om
den kraft som växer fram ur lovsången i
katakombernas Rom, i Auschwiz, Soweto,
Damaskus, Gaza, Jerusalem... Det är den

trotsiga lovsången, som håller kyrkan vid
liv i tider av förföljelser. Det är den trotsiga
lovsången, som ger människor styrka och
framtidstro när livet är för ”djävligt”. Detta
förstod jag när jag fick vara med om att sjunga
lovsången i ett flyktingläger på Västbanken
mitt i resterna av familjens söndersprängda hus.
Lovsången får aldrig tystna!
Lovsången kan aldrig tystna. Slutar vi att
sjunga kommer stenarna att ropa, säger Jesus.
Slutar vi att sjunga kommer hela naturen att
lovsjunga den Gud som är dess ursprung
och mål.
Var med och sjung lovsång i kyrkans
sammanhang.
Var med och fira tacksägelsedagen den 13
oktober, lovsångens speciella dag i kyrkoåret,
tillsammans med församlingens körer och
musiker.
Låt lovsången aldrig tystna!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Tack för vad?
Har vi rätt att tacka, att lovsjunga när världen
ser ut som den gör? När nyfattiga människor
vräks från sina lägenheter, när människor
lever under svält och krigsförtryck. När
klimatångesten griper tag i oss. Vad finns det
då att tacka för?
Att ge Gud äran, att tacka och lova Gud är
ingen självklarhet. Rop av ångest, vånda,
rädsla, smärta och sorg stiger ständigt upp
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Vi är till för dig – välkommen till kyrkogården
Vi är mitt i sommaren när jag skriver dessa
rader. Flera kollegor är på semester, men på
kyrkogården är det full fart. Som vanligt
klipper vi alla häckar vid den här tiden,
avenbok och buxbom från morgon till kväll.
Det är roligt, det blir snyggt och prydligt.
Vi gör korta avbrott i klippningen för att även
hinna med ogrässkötseln.

kyrkogården i gott skick. Det är spännande
och motiverande och vi har påbörjat en
förnyelse av planteringar som vi hoppas att
ni besökare kommer att uppskatta.

Ett flexibelt arbete
För att trivas med kyrkogårdsarbete måste
man kunna arbeta väldigt rutinmässigt.
Visst växlar arbetsuppgifterna med de olika
säsongerna, men man utför ändå samma sak
under flera veckor i följd. Samtidigt får man
inte förlora flexibilitet och noggrannhet.

Vi har planterat vid entrén till Gamla
kyrkogården som är början på en större
upprustning med f lera nya växtområden
både på Gamla kyrkogården och de andra
kyrkogårdarna.

Vi arbetar med växter i kulturhistorisk och skyddad
miljö, allt från små ettåriga växter till stora träd.
Vi behöver ha stor växtkunskap för att hålla

Vi har en ny plantering mot ky rkans
södervägg som en tillfällig medarbetare
Elin ritade förra hösten.

Detta håller vår medarbetare Malin i, liksom
det nya askgravkvarteret vi kommer att
bygga på Gamla. Malin är trädgårdsingenjör
från Alnarp med design som inriktning,
det känns tryggt för kvalitet och hållbarhet.

Vid Klockaregården bygger vi om runt
parkeringsplatsen med nya växter, även träd
och det är ett projekt som Kicky (Cristina)
designar liksom den nya begravningsplatsen
Askgravlunden som vi snart kommer att börja
bygga på Nya Kapellkyrkogården.
Vi gör allt arbete själva när det gäller det
gröna, det gör arbetsdagarna intressanta och
utvecklande.
För besökande barn
På serviceplatserna finns numera också
barnredskap så att barn eller barnbarn kan
hjälpa till med pysslet när de följer med till
kyrkogården.
Vi har också en liten bok för barn som
förklarar begravningens funktion på ett roligt
och förståeligt sätt.
Kontakta oss på Klockaregården eller
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församlingsexpeditionen om du är intresserad
av boken ”Min kyrkogård”.
Om du saknar något redskap eller behöver
hjälp med skötseln kan du kontakta oss på
e-post eller telefon eller varför inte prata
med oss ute på kyrkogården. Vi är här för
din skull.
Kyrkogårdens dag kommer tillbaka till
Allhelgona. Då har vi förhoppningsvis
också invig t Askg ravlu nden och nya
askgravkvarteret och ytterligare berikat vår
kyrkogårdsmiljö med nya planteringar.
Vi på kyrkogården, Peter, Anders, Micke,
Lasse och Malin genom
Cristina Anderberg
fastighets- och kyrkogårdschef
cristina.anderberg@svenskakyrkan.se
0704–44 66 10
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Bibelsamtal – vi läser nytestamentliga brev
Vill du vara med och läsa rykande färsk text
samtidigt som vi pratar om livet utifrån de
tankar som väcks genom bibelläsningen?
En stor del av Nya Testamentet består av brev,
skrivna i den tidiga kyrkans tid.
Brev som ibland är skrivna till en bestämd
historisk adressat, men som vi idag får läsa som
tilltal till oss här och nu. Senaste gången Nya
Testamentet översattes från grekiska till
svenska var år 1981. Nu är det dags för en ny
provöversättning av utvalda delar, bland annat
av Första Johannesbrevet, som under hösten
nyöversätts av Lisa Buratti på uppdrag
av Svenska Bibelsällskapet.
Vi träffas onsdagar, udda veckor med start 11 september 10–11.00.
Kom en gång eller flera!
Lisa Buratti, präst i Lomma och doktorand i Nya Testamentet.

Lommamässan – en andningspaus mitt i veckan

”Tilltalad av Tystnad”
Stilla dag i Lomma församlingshem
Lördag 5 oktober 09.00–16.00
Församlingshemmet, Skolgatan 4
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.
Låta kropp och själ mötas och vila inför Guds ansikte.
Dagen börjar med frukost innan vi går 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 egen
promenad under dagen. För den som önskar finns möjlighet till enskilt samtal
med präst eller diakon.
Dagen avslutas med en enkel nattvardsgudstjänst innan vi skiljs åt.
Kostnaden för hela dagen är 100 kr som inkluderar frukost, lunch och fika.
Betalning sker på plats med swish eller kontant.
För mer information och anmälan kontakta prästen Lisa Buratti
senast fredag 27 september.

Onsdagar 18–19.15
På onsdagskvällarna firar vi
en enkel kvällsmässa i
församlingshemmet, Skolgatan 4,
med vardagligt språk som
förankrar oss i nuet.
I gudstjänsten finns möjlighet
att tända ljus. Varje vecka har ett
eget tema som vi sedan
samtalar kring över lite fika i
församlingshemmets café.
Kom du också och dela en stund
med oss mitt i vardagen!
Hämta kraft och delta i
gemenskapen. Under hösten
kommer det också att finnas
möjlighet att föreslå samtalsteman.
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Söndagsmässa med små och stora
i Lomma församlingshem
29 september 11
Kören Sångfåglarna medverkar
24 november 11
Efter mässan serveras lunch
i församlingshemmets café.

Himmel och pannkaka
Måndag 23 september 16.00–18.30
Måndag 21 oktober 16.00–18.30
Måndag 18 november 16.00–18.30
Välkommen till gemenskap för alla med skapande,
lek, sång och andakt i Lomma församlingshem, Skolgatan 4.
Avslutningsvis serveras pannkakor.
Information: Sara Emilsson,
sara.emilsson@svenskakyrkan.se, tfn 0704-41 66 07.

Miniorer
för dig som går i årskurs 1–3.
Vi pysslar, leker, bakar och har andakt tillsammans.
Vi träffas på tisdagar 15.00–16.15 i Lomma församlingshem.
Start vecka 36.
Begränsat antal platser.
Information: Sara Emilsson,
sara.emilsson@svenskakyrkan.se, tfn 0704-41 66 07.

Juniorer
för dig som går i årskurs 4-6.
Vi pysslar, leker, bakar, gör utflykter och har andaktsstunder tillsammans.
Vi träffas på torsdagar 14.00–16.00 i Lomma församlingshem.
Start vecka 36.
Begränsat antal platser.
För mer information och anmälan kontakta Catharina Norekvist Bonacic,
catharina.norekvist.bonacic@svenskakyrkan.se, tfn 0704–41 98 70.

Höstlovskul för barn 6–12 år

Kyrkans Minsta

Kom för att pyssla och fika i Lomma församlingshem!

träffas i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Måndag 28 oktober 14-16

Barn är välkomna tillsammans med mamma eller pappa,
men även blivande föräldrar och mor- och farföräldrar
får gärna komma.

Information: Sara Emilsson,
sara.emilsson@svenskakyrkan.se, tfn 0704-41 66 07.

Vi pysslar, leker och pratar
om sådant som känns viktigt.
Vi avslutar med andakt och sångstund.
Start vecka 36.
Måndagar 14.00–16.00
Torsdagar 9.30–11.30
Information: Sara Emilsson,
sara.emilsson@svenskakyrkan.se,
tfn 0704-41 66 07.
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Vinnare i Sommarbladets korsord

Vi trivs där vi behövs

Tack alla som löst korsordet. Till tre vinnare skickar vi ett bokpris.
Grattis till Cecilia Ljung, Eva-Britt Johansson och Gunnel Sjöbäck.
Lösningen är ”Gå ut min själ och gläd dig”.

Engagera dig som ideell i Lomma församling.
Kanske längtar du efter ett sammanhang där du kan ha en uppgift?

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Att få göra något för någon annan? Det finns många uppgifter för dig
som vill vara en ideell resurs i församlingen.
Kontakta diakon Sofia Burman,
sofia.burman@svenskakyrkan.se, 0702 – 73 06 20.

Välkommen till gemenskap, kaffe och andakt, varje helgfri tisdag 14.00.
En del tisdagar är det något extra inslag.
24 september
Ignatiansk spiritualitet – andlighet i vardagen
Möt vår nya präst Adina, som berättar om och leder oss i en andakt
utifrån den ignatianska traditionen.

Andrum – lunchmusik på Lomma kyrkas orgel

29 oktober
Charlotte Weibulls vänner berättar om Charlotte Weibull som blev berömd
framför allt för sina dockor klädda i vackra folkdräkter.

Därför erbjuds en stunds vila i form av en halvtimme med musik
12–12.30 följande onsdagar.

19 november
Möten med människor och platser i Syrien och Israel/Palestina
Jan-Olof Aggedal

11 september
25 september

Tisdagarna på Havsblick är ett samarbete mellan Strandkyrkan och
Svenska kyrkan i Lomma.
Information: Sofia Burman, sofia.burman@svenskakyrkan.se, 0702 – 73 06 20
och Hillevi Jönsson, 0708 - 85 42 45

6 november

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.

9 oktober
23 oktober
20 november
4 december
18 december

Torsdagsluncher i församlingshemmet
11.30–13.30
Middagsbön 12
Lunch samt kaffe och kaka 40 kr.
Vegetariska alternativ och glutenfritt finns alltid.
Övrig specialkost meddelas två dagar i förväg.
OBS! Ingen lunch 31 oktober
Höstens luncher avslutas med jullunch
torsdag 5 december.
Anmälan till jullunchen senast 28 november
till expeditionen tfn 41 61 20.
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
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Körsång i Lomma församling

Månadens orgelkonsert

Efter ett långt sommarlov är det så äntligen dags att påbörja ett nytt sång-år
med alla våra sju körer (plus projektkörer).

En lördag i månaden bjuder Bengt Wittje eller någon gästande organist
på orgelmusik från Lomma kyrkas Willisorgel.
Kända och okända stycken står på repertoaren.

Vi vill hälsa både etablerade och nya körsångare välkomna
till en hösttermin fylld med gemenskap och sånger om höst, fred,
vänskap, Jesus, kärlek, sorg, tro, advent, lucia och jul.
Sångfåglarna, åk 1–3 (tjejer och killar) börjar tisdag 3 september 16.15–17.00.
Körledare: Maria Jönsson.
Amasing, åk 4–6 (tjejer och killar), börjar torsdag 29 augusti 15.30–16.20.
Körledare: Petra Hessung.
Young voices, från åk 7 (tjejer och killar), börjar torsdag 22 augusti 16.45–17.45.
Körledare: Petra Hessung.
La voix, från cirka 20 år (damkör), börjar torsdag 29 augusti 18.15–20.15.
Körledare: Bengt Wittje.
Andante, (vuxenkör för något ovana körsångare), börjar tisdag 27 augusti 19–21.
Körledare: Maria Jönsson.
Lomma kyrkokör (blandad vuxenkör), börjar måndag 19 augusti (herrar)
19–21 och onsdag 21 augusti (damer) 19–21.
Från och med onsdag 28 augusti gemensam repetition 19–21.
Körledare: Petra Hessung.

14 september 15
5 oktober 15
9 november 15
30 november 15
Nyfiken på Lomma kyrkas orgel? Läs mer och se filmen på församlingens hemsida
https://www.svenskakyrkan.se/lomma/kyrkans-orgel
eller
https://www.youtube.com/watch?v=xRL9N6shdvo

Requiem av Gabriel Fauré
16 november 17
Limhamns kyrkokör, Lomma kyrkokör med solister.
Maria Wallin, organist
Petra Hessung, dirigent.

Hålligång-kören (daglediga vuxna) börjar torsdag 5 september 10.30–11.30.
Körledare: Maria Jönsson.
Alla körer repeterar i församlingshemmet, Skolgatan 4 i Lomma.
Info och anmälan:
Bengt Wittje, bengt.wittje@svenskakyrkan.se, 0704 – 416606
Maria Jönsson, maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se, 0703 – 286605
Petra Hessung, petra.hessung @svenskakyrkan.se, 0704 – 416609
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Sankt Lars – där satt ju dårarna
Filmkvällar på biblioteket 30 september 18
I höst visar vi Lundaregissören Mattias Wellander Löfgrens film om Sankt Lars
som på olika sätt belyser psykisk ohälsa och utanförskap. Han har även gjort
en film om Vipelholm. Efter filmen finns det möjlighet för publiksamtal
med regissören Mattias.
”Sankt Lars – där satt ju dårarna” är Wellander Löfgrens första dokumentärfilm,
en film om patienter och anställda på Sankt Lars sjukhus som kom till med
ambitionen att väcka tankar kring psykisk ohälsa och bidra till att minska
stigmatiseringen. Wellanders intresse för psykiatrin och närheten till
Sankt Lars-området närde idén om att ta tillvara på berättelser från sjukhuset.
Filmen är 50 min lång.
Biljett á 30 kr kan köpas på Lomma bibliotek från och med 2 september.

Församlingsutfärd till Virke kyrka
och Bosjökloster
27 november
Avfärd med buss från Havsblick 10
Vårt första mål är Eko-kyrkan i Virke, där miljön står i fokus.
Av Kävlinge församlings sex kyrkor är Virke den som kom att ingå i ett pilotprojekt
i Lunds stift för framtidens användning av kyrkobyggnader.
Vi får höra om utvecklingen med solceller på taket, bikupor och äppelkatedral.
Vi firar andakt och dricker kaffe i vapenhuset. Färden går sedan vidare till Bosjökloster
där vi äter en jullunch. Vi guidas på slottet och får även möjlighet att besöka
Bosjökloster kyrka innan färden går hemåt. Åter i Lomma cirka 16.00.
Tillgänglighet: Du behöver kunna ta dig fram på singel samt via ett antal trappsteg
både i Virke och vid Bosjökloster och på vissa ställen sluttande slottsingångar
och mindre ramper.
Anmälan: Senast 19 november till sofia.burman@svenskakyrkan.se eller 0702-73 06 20,
uppge namn och telefonnummer samt eventuellt diabetes/allergi. Begränsat antal platser.
Kostnad: 200 kr, inkluderar bussresan, inträde till Bosjökloster samt jullunch med kaffe.
Betalas innan avresa till Sofia eller till pastorsexpeditionen.

Gravsmyckningscafé
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.
Där serveras det soppa och kaffe till självkostnadspris. 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 2 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.
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Varför ska jag var med i Svenska kyrkan?
Frågan har jag fått lite då och då det senaste
året. Inte minst i deklarationstider eller vid
slutskattebeskedet funderar vi gärna på
vad vi får för de skatter och avgifter som vi
betalar. “Vård, skola och omsorg” samt andra
samhällgemensamma områden känns det oftast
rätt att bidra till även om vi ibland tycker att vi
betalar litet väl mycket i skatt.

Som kyrkotillhörig har du – till skillnad från
icke-kyrkotillhöriga rätt att:
• få en kyrklig vigsel
• få en kyrklig begravning
I båda dessa fall ingår självklart kyrka, präst
och musik
• rösta i kyrkovalet om du har fyllt 16 år och
kunna bli vald om du har fyllt 18 år

Men vad får vi för kyrkoavgiften egentligen?
Vad är det för skillnad på kyrkoavgift och
begravningsavgift? Kan jag gifta mig i kyrkan
och kommer jag i jorden när jag dör om jag inte
tillhör Svenska kyrkan? Frågorna ställs ofta
av människor som funderar på att avsluta sin
tillhörighet till Svenska kyrkan.

Som kyrkotillhörig bidrar du till att både du
själv och andra kan ta del av:
• Det sociala arbetet
Vi stödjer genom vår diakoni människor som
är sjuka, ensamma eller som har problem på
andra sätt. Vi erbjuder gratis enskilda samtal
under tystnadsplikt till alla som vill ha det.
Som medlem är du med och stöttar livsviktigt
internationell diakoni till exempel genom ACT
Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet.

I massmedia kan vi läsa att kyrkan har drabbas
av stora medlemsras sedan Svenska kyrkan
och staten skildes åt år 2000. Sanningen är inte
riktigt så enkel.
Varje år lämnar ett antal människor kyrkan
och ett antal träder in. I dag är det ovanligt
att man både tillhör Svenska kyrkan och något
annat trossamfund, vilket var vanligt före år
2000. Cirka 60 % av befolkningen tillhör
Svenska kyrkan.
I Lomma församling tillhör 66 % av de som
bor inom församlingens geografiska gränser
Svenska kyrkan.
Vi vet också att de som lämnar kyrkan antingen
gör det för att de har en helt annan religion eller
livsfilosofi än den kristna eller för att de råkat bli
illa bemötta av kyrkans företrädare i samband
med dop, konfirmation, vigsel eller begravning.
Varför är det då viktigt att vara med i
Svenska kyrkan?
Som kyrkotillhörig i Svenska kyrkan är du en
del av en organisation som är äldre än till och
med vårt eget land.
Att du är med gör att kyrkan kan fortsätta att
finnas både idag och i framtiden.
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• Kyrkorummen
Lomma kyrka är ett rum för tystnad, lugn och
eftertanke. Ofta fylls kyrkorummet av körsång,
konserter och musik. Det ger möjlighet till
gemenskap och gudsmöten. Här firas gudstjänst,
dop, vigslar och begravningar.
• Riterna
Svenska kyrkan finns med i livets avgörande
skeden. Vi erbjuder dop, konfirmation, vigsel
och begravning. Vår tradition och egna
erfarenheter har lärt oss mycket om vad som
kan bära livet både i glädje och sorg. Präster
och diakoner finns till för samtal, stöd och riter
i livets alla skiften.
• Samtalspartner
Svenska kyrkan vill stimulera samtalet om
livsfrågor och kristen tro. Vi vill förmedla
tro, hopp och en känsla av livsmening till de
människor som vi möter. I församlingen finns
samtalsgrupper om livsfrågor, bibelstudier, och
mycket mer.
• Verksamheter
I församlingen finns ett rikt musikliv med körer
för alla åldrar och svårighetsgrader samt ett rikt
utbud för barn, unga och vuxna. Nästan alla

veckans dagar under terminstid händer något
i församlingen. Till allt detta bidrar du, som
bor i Lomma församling och är kyrkotillhörig,
ekonomiskt genom kyrkoavgiften.
Tycker du att detta är viktigt, tycker du att det
är viktigt att det finns ett ställe i samhället där
man bejakar hela människan till kropp, själ och

ande, tycker du att det är viktigt att vi för ett
kristet kulturarv vidare in i nya tider, då är det
viktigt att du är med i Svenska kyrkan.
Du är alltid välkommen att kontakta din
församling när du har frågor, vill samtala,
komma till någon av våra gudstjänster och
träffar eller kanske hjälpa till med något.

FAKTA
Kyrkoavgift betalas av den som tillhör Svenska kyrkan och används till kyrkans verksamhet och
kyrkobyggnader.
Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har kommunal
beskattningsbar förvärvsinkomst. I huvudsak ingår följande i begravningsavgiften:

• gravplats under 25 år
• gravsättning
• vissa transporter
• kremering
• lokal för förvaring och visning
• lokal för begravningsceremoni med kristna eller utan religiösa symboler
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Sorgegrupp
Att förlora en nära anhörig, en livskamrat påverkar livet på olika plan.
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. Vi startar sorgegrupper några gånger om året
och träffas vid fem tillfällen. Höstens grupper startar efter allhelgona,
då en inbjudan skickas till de församlingsbor som mist en maka/make under året.
Har du mist en nära anhörig som inte är maka/make är du självklart
också välkommen att delta. Kontakta diakonerna om du har frågor
eller vill anmäla dig till en sorgegrupp.

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 25 augusti
10 efter trefaldighet
Nådens gåvor

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 27 augusti

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Söndag 1 september
11.00
11 efter trefaldighet		
Tro och liv		

Högmässa med välkomnade av nya
medarbetare, Lomma kyrkokör i
Lomma kyrka.

17.00

Gudstjänst med konfirmandupptakt.

Tisdag 3 september

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 4 september

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Torsdag 5 september
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.

Komma i kontakt med diakonerna
Diakoniexpeditionen kommer under hösten inte att ha någon fast tid.
Men du är varmt välkommen att kontakta diakonerna för ett enskilt samtal,
vi ser fram emot att träffa dig.
Lena Hansen, lena.hansen@svenskakyrkan.se, 070–278 27 29
Sofia Burman, sofia.burman@svenskakyrkan.se, 070–273 06 20
Diakonins dag uppmärksammas i samband med gudstjänst söndag 15 september.
Mer info kommer på hemsidan och affischer.

Söndag 8 september
12 efter trefaldighet
Friheten i Kristus

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 10 september

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 11 september

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Torsdag 12 september
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Lördag 14 september

15.00

Månadens orgelkonsert i Lomma kyrka.

Söndag 15 september
11.00
13 efter trefaldighet		
Medmänniskan

Högmässa i Lomma kyrka.
Diakonins söndag, kyrkkaffe med program.

Tisdag 17 september

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 18 september

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Torsdag 19 september
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
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Söndag 22 september
14 efter trefaldighet
Enheten i Kristus

11.00

Högmässa, Young voices, i Lomma kyrka.

Måndag 23 september

16–18.30

Himmel & Pannkaka i församlingshemmet.

Tisdag 24 september

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 25 september

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.
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Ur almanackan

Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 26 september
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Lördag 28 september

15.00
13.30
12.00

Doplördag.

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Lördag 26 oktober

15.00
13.30
12.00

Doplördag

Söndag 27 oktober
11.00
19 efter trefaldighet		
Trons kraft
18.00

Söndagsmässa med lunch i
församlingshemmet.

Måndag 28 oktober

14–16

Höstlovskul i församlingshemmet.

Söndag 29 september
11.00
Den helige Mikaels dag		
Änglarna

Söndagsmässa med små och stora,
Sångfåglarna, lunch i församlingshemmet.

Tisdag 1 oktober

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Tisdag 29 oktober

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 2 oktober

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Fredag 1 november

11–16

Gravsmyckningscafé i Byskolan.

16.00

Ljusvandring för barn på Lomma kyrkogård.

Torsdag 3 oktober
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.
Lördag 5 oktober

9–16

Stilla dag i församlingshemmet.

15.00

Månadens orgelkonsert i Lomma kyrka.

Söndag 6 oktober
16 efter trefaldighet
Döden och livet

18.00

Gospellmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 8 oktober

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 9 oktober

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Alla Helgons dag

Konsert, La Voix i Lomma kyrka.

11.00
11–16
17.00
		

Söndagsmässa i Lomma kyrka.
Gravsmyckningscafé i Byskolan.
Minnesgudstjänst, motettkör och flöjt i
Lomma kyrka.

Söndag 3 november
Alla själars dag
Vårt eviga hopp

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 5 november

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 6 november

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Torsdag 10 oktober
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.

Lördag 9 november

15.00

Månadens orgelkonsert i Lomma kyrka.

Söndag 13 oktober
11.00
Tacksägelsedagen 		
Lovsång

Tacksägelsegudstjänst, Lomma kyrkokör,
Amasing, Sångfåglarna, i Lomma kyrka.

Söndag 10 november
21 efter trefaldighet
Samhällsansvar

11.00

Högmässa, La Voix i Lomma kyrka.

Tisdag 15 oktober

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Tisdag 12 november

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 16 oktober

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Onsdag 13 november

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Torsdag 17 oktober
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.

Torsdag 14 november
12.00
Lunch med middagsbön i
		församlingshemmet.

Söndag 20 oktober
18 efter trefaldighet
Att lyssna i tro

11.00

Ekumenisk gudstjänst i Strandkyrkan.

Lördag 16 november
17.00
		

Requiem av Gabriel Fauré, Limhamns
kyrkokör, Lomma kyrkokör i Lomma kyrka.

Måndag 21 oktober

16–18.30

Himmel & Pannkaka i församlingshemmet.

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 22 oktober

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Söndag 17 november
Söndag före domsöndagen
Vaksamhet och väntan

Onsdag 23 oktober

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

Måndag 18 november

16–18.30

Himmel & Pannkaka i församlingshemmet.

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Tisdag 19 november

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Onsdag 20 november

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00

Lommamässan i församlingshemmet.

15.00
13.30
12.00

Doplördag.

Lördag 23 november

Söndag 24 november
11.00
Söndagsmässa med lunch i
Domssöndagen		församlingshemmet.
Kristi återkomst
Tisdag 26 november

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 27 november

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Lördag 30 november

15.00

Månadens orgelkonsert i Lomma kyrka.

Söndag 1 december
11.00
1 i advent 		
Ett nådens år

Festmässa med församlingens körer i
Lomma kyrka. Kyrkkaffe i Byskolan.

Tisdag 3 december

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Onsdag 4 december

12.00

Andrum – lunchmusik på kyrkans orgel.

18.00

Lommamässa i församlingshemmet.

Torsdag 5 december
12.00
		

Jullunch med middagsbön i
församlingshemmet. OBS anmälan!

Dop
Funderar du på att döpa ditt barn?
Som förälder har du säkert många tankar och
frågor kring dopet. Det kan till exempel handla
om hur dop går till eller vad det innebär att bli
döpt. I Lomma kyrka firas i regel dopgudstjänst
varje söndag 13.00, då i regel två barn blir
döpta. En gång i månaden erbjuder vi f lera
lördagstider för dop i Lomma kyrka. Har du
frågor om dopet är du välkommen att ringa
någon av f örsamlingens präster. Vill du
boka tid för dop är du välkommen att ringa
församlingsexpeditionen tfn 040 – 41 61 20.

Vigsel
Funderar ni på att gifta er? De flesta vigslar sker
på lördagar, så också i Lomma kyrka. I god tid
innan vigseln träffar brudparet vigselprästen för
att samtala om vigselns innehåll, olika önskemål,
traditioner osv. Brudparet har också möjlighet
att samtala med kyrkomusikern om musiken vid
vigseln. Har du frågor om vigsel är du välkommen
att ringa någon av församlingens präster. Vill du
boka tid för vigsel är du välkommen att ringa
församlingsexpeditionen tfn 040 – 41 61 20.

Reservation för ändringar
Aktuell information hittar du på www.svenskakyrkan.se/lomma eller i Lommabladet eller på
lördagar i Sydsvenskan. Lomma kyrka återfinns i predikoturerna under rubriken ”Lomma”.
Kyrktaxi
Om du vill vara med på någon gudstjänst eller någon aktivitet men har svårt att ta dig till
kyrkan eller församlingshemmet kan du beställa kyrktaxi.
Hur gör jag?
Du behöver uppge ett kundnummer.
Ring till expeditionen så hjälper vi dig med det.
Expeditionens öppettider är måndag, onsdag-fredag 10–12, tfn 040–41 61 20.
När du fått kundnumret bokar du kyrktaxi på tfn 040–41 41 41.
Uppge alltid direkt att det är kyrktaxi du ska beställa så kopplas du rätt.
Du måste ringa minst 45 minuter innan avfärd.
Du måste uppge varifrån du åker och vart du ska åka.

22

Begravning
Att mista någon som står en nära är på många sätt
en omtumlande upplevelse. Ofta har man svårt
att förstå att den som man levt tillsammans med
är död. Många frågor brukar dyka upp.
Ska man välja jordbegravning eller kremationsbegravning? Församlingens präster och diakon
är vana vid att samtala med sörjande om allt
som hör till sorg, död och begravning. De flesta
begravningar sker onsdag, torsdag och fredag i
Lomma kyrka eller i Lomma kapell. Förutom
att kontakta en begravningsbyrå är du alltid
välkommen att ringa församlingsexpeditionen
tfn 040 – 41 61 20, som även kan hjälpa dig till
kontakt med församlingens präster.

Enskilt samtal
Ibland behöver man få tala med någon om livet.
Välkommen att ta kontakt med någon av våra
präster eller diakoner. Vi har tystnadsplikt.
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SVENSKA KYRKAN I LOMMA
Skolgatan 4, 234 31 Lomma

Tfn växel: 040 - 41 61 20
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
Facebook: www.facebook.com/lommaforsamling
Expeditionen är öppen helgfri måndag, onsdag, torsdag och fredag 10-12
Kyrkoherde: Jan-Olof Aggedal
Mobiltelefon:
0702-63 66 08
E-post:
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se
Biträdande Kyrkoherde:
Anna Davidsson Bremborg
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
anna.davidsson.bremborg@svenskakyrkan.se
Präst: Lisa Buratti
Mobiltelefon:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se
Präst: Adina Wirdemo (fr. o. m. 26/8)
E-post:
adina.wirdemo@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: Petra Hessung
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
petra.hessung@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker: Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Pedagog: Sara Emilsson
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
sara.emilsson@svenskakykran.se
Pedagog:
Catharina Norekvist Bonacic
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
catharina.norekvist.bonacic@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
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post: maude.bengtsson@svenskakyrkan.se
Fastighets- och kyrkogårdschef:
Cristina Anderberg
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post: cristina.anderberg@svenskakyrkan.se
KyrkOVAKTMÄStare: Simon Årnes
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
E-post: simon.arnes@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande:
Lena Forsberg
Telefon:
040-41 17 13
Kyrkofullmäktiges ordförande:
Kirsti Haaland
Telefon:
040-41 43 26

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

