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Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

När juldagsmorgon glimmar…
När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå.
Guds Son i nattens timmar
där vilar uppå strå.
Julen, vår käre gamle vän, är här igen med allt
vad det innebär. Julen, som vi firar till minne av
Jesu födelse, är en viktig högtid för oss kristna.
Gud blir människa av kött och blod. Inkarneras
som det heter på latin.

bli lika Gud. En likhet som handlar om att bli
mer människa, mer mänsklig.
Jag vill önska dig, käre läsare, en välsignad jul
och ett gott nytt år!
Jan-Olof Aggedal
kyrkoherde

Gud föds till jorden för att dela vår mänsklighet,
för att dela våra livsvillkor. Det är stort att Gud
inte endast är långt borta, onåbar, utan blir en
av oss, människa. Talet om inkarnation, att
Gud blev människa, handlar lika mycket om
oss själva och om våra egna liv.

JUL OCH NYÅR I LOMMA KYRKA
MARIA – HERRENS MODER
4 söndagen i advent 23 december
10:00 Högmässa
Musiker: Harriet Andersson
Präst: Jan-Olof Aggedal
SAMLING KRING KRUBBAN
Julafton 11:00
Kör
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Karin Riberth
JULBÖN
Julafton 14:00
”Ett barn är fött”
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Jan-Olof Aggedal

Gud blev människa för att vi, som är skapade
till Guds avbild, också i våra liv verkligen ska

Julstuga i församlingshemmet
Andra söndagen i advent, den 9 december
kommer församlingshemmet att sjuda av
aktiviteter och liv. För en dag förvandlas
församlingshemmet till julstuga.
Du kommer att kunna uppleva julspel, dansa
kring granen och sjunga julsånger. Vill du pyssla
eller tillverka julgodis finns möjligheter till detta
och är du kaffesugen finns kaffe och dopp.
Är du däremot mer hungrig serveras gröt och
skinksmörgås. Till de allra minsta kommer så
klart tomten med en gottepåse och det finns
också en fiskdamm där de mest spännande
fiskarna nappar.
12:00 Julspel
13:00-16:00 Julstuga med servering, pyssel,
godistillverkning, fiskdamm, försäljning m m
14:00 Dans kring granen
15:00 Vi sjunger julsånger tillsammans

MUSIKGUDSTJÄNST I JULNATTEN
Julafton 23:30
Musik under ledning av Michael Björne och Sofia Söderberg
Präst: Karin Riberth
JULOTTA
Juldagen 7:00
”Var hälsad sköna morgonstund”
Kyrkokören under ledning av Bengt Wittje
Präst: Jan-Olof Aggedal
BETLEHEMSMÄSSA
Annandag jul 18:00
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Heinz Jackelén
JULENS PSALMER
Söndag 30 december 16:00
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Jonas Gehlin
NYÅRSBÖN
Nyårsafton 16:00
Solister: John Ehde, Mari-Anne Radby, Jörgen Tånnander
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Jonas Gehlin
NYÅRSDAGEN
Nyårsmässa 16:00
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Jonas Gehlin

Välkomna!
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Lomma kyrka stängd för
renovering

Rytmik

Efter trettondedag jul (6 januari) stängs
Lomma kyrka för renovering. Återöppnande
planeras till påskdagen den 31 mars klockan
10. Främst kommer hela kyrkorummet att
vitmålas, fönstren kommer att ses över, hiss
till ljuskronorna kommer att installeras. En del
mindre arbeten kommer också att ske.

Är du föräldraledig i vår? Varför inte göra något roligt med ditt barn samtidigt som du
stimulerar barnets språkutveckling och motorik? Svenska kyrkan i Lomma erbjuder
baby/barnrytmikgrupper på torsdag- och fredagförmiddagar i församlingshemmet.
Rytmik innebär bland annat att vi gör musik och ramsor med hela kroppen, sjunger
och spelar gamla och nya barnsånger. Grupperna startar vecka 3.
Rytmik 1 3-7 månader torsdag 9:30-10:00

Under tiden kyrkan är stängd firas söndagens
gudstjänster och Andrum i församlingshemmet på Skolgatan 4. Även dop, vigslar och
begravningar kan ske i församlingshemmet.

Rytmik 2 8-11 månader torsdag 10:15-10:45
Rytmik 3 1-2 år torsdag 11:00-11:30
Syskonrytmik fredag 9:30-10:00

Begravningar kan även ske i Bjärreds olika
kyrkor. Lomma kapell är tillgängligt hela
tiden för dop, vigslar och begravningar.
Middagsböner äger rum i Lomma kapell.

I anmälan ska följande uppgifter vara med:
barnets namn samt födelsedatum och förälders namn samt telefonnummer.
För information samt anmälan hör av dig till:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Nytt från kyrkogården
Vid Allhelgona var Lomma kyrkogårdar
så vackra. Levande ljus, vinterdekorationer
och alla besökare förgyllde helgen. Tyvärr
kunde vi innan helgen konstatera att vi fått in
buxbomsot på Gamla kyrkogården. Som en
första åtgärd har vi bränt de drabbade partierna
(se bilden). Vad som senare kommer att ske är
vi inte helt säkra på. Arbetet med att ta fram
ersättningsväxter pågår tillsammans med
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.
Fotograf Ulrika Schlyter

Vi söke r for t fa r a nde et t f le r t al g r avrättsinnehavare till platser som haft långa
skötselavtal. På dessa, liksom ytterligare en
del gravplatser, har kontaktskyltar satts ut som
ett sätt att komma i kontakt med eventuella
anhöriga. Där ingen hör av sig och platsen
förfaller kommer vi att annonsera i dagspressen
för att vid konstaterad vanvård kunna återta
platsen. Med en önskan om en fin vinter med
alldeles lagom mycket snö till oss alla!
Ulrika Schlyter
Kyrkogårdsföreståndare
tfn 0704-41 66 10
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Stickcafé
i församlingshemmet Skolgatan 4 Lomma 18–21
31 januari
28 februari
14 mars
25 april
Välkomna med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
Fika 25 kr
Lena Palmér arbete 040-41 67 15

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

tillverkas är man alltid välkommen att besöka
Kullabygdens Keramik, Krapperupsvägen 254
i Nyhamnsläge, hälsar Peter.

Den är rund som en diskus, vackert blå med
en liten vit duva som pekar in mot ljuset.
Dopljusstaken som varje person som döps i
Lomma kyrka får tillsammans med sitt dopljus.

Knäcka koden
Dopljusstaken är inte bara ganska tung och
vacker utan rymmer en kod som är lätt att
knäcka om man känner traditionell kristen
symbolik.

Under ett år döps drygt etthundratio personer,
flest barn men även en och annan konfirmand
och vuxen i församlingen.

Den är härligt blå som vatten, hav och himmel.
Vi döps i vatten till gemenskap med Jesus, med
hans liv, död och uppståndelse.

För sa m li ngen ä r gla d at t k u n na ge en
kvalitetsgåva som påminnelse av dopet. En
ljusstake i keramik är så mycket mer än de
enkla träljusstakarna som tidigare var vanliga.

Det blåa havets vatten är dopets vatten som
speglar sig i himlen som ser läckert blå ut. Till
himlen, som en bild för Guds rike – evigheten
– ska vi få komma efter döden.

Dopljusstaken är designad och tillverkad
av Peter Nilsson som sedan 1982 driver
Kullabygdens keramik. Peter berättar livligt
om hur skapandet i lera sitter i händerna.
Det ser så enkelt ut när han lägger en liten
lerklump på drejskivan och med mjuka händer
formar skålar, kannor, ljusstakar, ugnsformar
och klassikern ”äggakagefadet” samt mycket
annat. ”Det ska vara vackert”, säger han, ”och
funktionsdugligt”. Även dopljusstaken ska
vara vacker och funktionsduglig.
Den ska kunna stå framme, den ska kunna
användas till exempel när man ber aftonbön
med sitt barn.
Så håller Peter upp den nydrejade ljusstaken
och jämför den med en färdigbränd. Det är
precis som det ska vara. Den obrända är något
större, för den drar ihop sig i ugnen.
Peter som började som sextonåring i sin fars
krukmakeri 1970, har två danska ugnar som
han har namngett till Knud och Jens. Ugnar
är precis som människor personligheter, de
bränner lite olika även om man tror att de är
inställda på samma värme.
Bruksföremål
I många svenska hem finns bruksföremål från
den unge Peters hand. Har du en senapsburk
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Hålet i mitten där dopljuset placeras påminner
oss om dopets löfte att vad som än händer
under livet har Jesus lovat att omsluta oss på
alla sidor, vara med oss alla dagar intill tidens
slut. Dopljuset är en påminnelse om Jesus som
är världens ljus och att den som följer honom
aldrig ska behöva vandra i mörkret.
Dopljuset tänds på påskljuset vilket tänds på
påskdagens morgon som ett tecken på att ”Livet
vann, dess namn är Jesus”.
En vit duva, symbolen för den Helige Anden,
pekar på ljuset som en påminnelse för oss om
att vi är döpta och att kärlekens ande finns hos
oss i våra hjärtan.
JOA

Peter Nilsson med dopljusstaken
inköpt på apoteket under 1970-talet kan det vara
Peter som ligger bakom den.
Under dessa år tillverkade han och hans
far på ”Krukmakaren” i Höganäs 130 000
senapsburkar om året. Nu gör han ingen
masstillverkning längre utan vill vara mer
personlig. Peter berättar att han anstränger sig
för att göra föremålen nästan likadana. ”De ska
vara syskon, men inte tvillingar!”
Två ton
Att vara krukmakare, att forma och uttrycka sig
i lera, är ett fysiskt tungt arbete. Kanske är inte
det värsta att sparka runt krukmakarskivan utan
all den lera som man lyfter under ett år. Peter
använder två ton lera under ett år.
Vill du se hur det går till när dopljusstaken

Dopljustakar i väntan på att brännas
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Ljusbärare i Lomma kapell
invigd

Barngudstjänster
Vid ett par tillfällen i vår firas barngudstjänst på kyrkans minsta i församlingshemmet. De
korta gudstjänsterna är fyllda med mycket sång, musik och rörelse utifrån ett visst tema.
Måndag 28 januari14:30
Måndag 25 februari14:30
Måndag 18 mars 14:30
Måndag 22 april14:30

På Alla helgons dag den 1 november togs en
ljusbärare i bruk i Lomma kapell. Ljusbäraren
är tillverkad samt formgiven och tillverkad av
konstsmeden Lars-Otto Lindskog (f. 1942) från
Hjortshög utanför Helsingborg.
Ljusbäraren är 1 400 mm lång och omfattar 20
ljushållare för andaktsljus. I mitten finns en
större kopp med ljushållare för ett Kristusljus
på vilket andaktsljusen kan tändas. Ljusbäraren
i Lomma kapell har tillkommit efter önskemål
från och behov från de som här tar avsked av
sina döda vid begravningsgudstjänster. En del
tänder inga ljus. Andra tänder ljus antingen före
begravnings-gudstjänstens början eller när den
är slut innan de lämnar kapellet för att gå vidare

Ungdomsgruppen
Kyrkoherden inviger ljusbäraren.
Fotograf Bo Svensson.

i livet. Några tänder ett ljus i samband med att
man visar sin personliga respekt för den döde
då de defilerar och stannar en stund vid kistan.
Den första ljusbäraren i modern tid i Sverige
införskaffades till Uppsala domkyrka i samband
med Kyrkornas världsråds generalförsamling år
1968. Den har formen av ett träd och bär namnet
”Folkförsoningens träd”.
I Sverige tänder vi många ljus i våra ljusbärare.
Jag har sett samma person tända åtta ljus på en
gång. Själv anknyter jag hellre till den grekiskortodoxa traditionen att tända två ljus. Aldrig
mer än två ljus, ett för de levande som jag vill
be för och ett för de döda som jag vill be för.
JOA

är en mötesplats för dig som är 14 år och äldre.
Vi träffas varannan måndag 19-21 (jämna veckor) i församlingshemmet.
Ungdomsgruppen är en fantastisk möjlighet att träffa och lära känna nya människor.
Det finns ett program för varje träff, som kan innehålla allt från samtal om det mest oviktiga
och det absolut viktigaste, film, drama och musik och mycket mer. Stående programpunkt är
fika och andakt.
Vill du veta mer kontakta Rebecca Jörgensen 0761-41 25 00

Gudstjänst med små och stora
Några gånger per år firar vi gudstjänster speciellt anpassade för barn och familjer.
Efter gudstjänsten kl 16 äter vi kvällsmat i Byskolan.
Söndagen den 9 december 11 firas gudstjänsten i församlingshemmet
med julspel och lunch.
I vår är det Gudstjänst med små och stora
3 februari 16
3 mars 16
28 april 16

Kyrkans minsta med babycafé
i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Alla barn 0 – ca 4 år är välkomna i sällskap med mamma eller pappa. Även blivande
föräldrar samt mor/farföräldrar är varmt välkomna. I våra öppna grupper finns det tid
både för barnen och de vuxna. Vi pysslar och leker och här finns tid att prata och dela de
erfarenheter och känslor som kan uppfylla en småbarnsförälders vardag.
Vi avslutar med andakt och sångstund.
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Fredagar

13–15
13–15
9:30–11:30
9:30–11:30

Torsdagar 9:30–11:30 Babycafé
En dag endast för de allra minsta 0 – ca 1 år
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Jul-Sing-Along
Lomma kyrka söndagen 16 december kl 18
Lomma Kyrkokör
Ensemble Felix, Danmark
Bengt Wittje, dirigent
Arr: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge

Sextusen till världens barn
Vid gravsmyckningskaffet i Byskolan under Allhelgonahelgen serverade
Församlingskåren värmande soppa till frusna kyrkogårdsbesökare, vilket många
uppskattade. Samtidigt gjorde man en insats för Världens barn då man fick in 6020 kr.
Tack alla som bidrog.
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Ur almanackan

Andrum – pausen mitt i vardagen
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 erbjuder jag nu en stunds
vila i form av en halvtimmes musik.
Möjligheter att ”slinka” in i kyrkan för att bara få vara en stund, absorbera skön musik ges
torsdagar mellan 12:00–12:30 i församlingshemmet, Skolgatan 4.
10 januari
24 janauri
7 februari
21 februari
7 mars
21 mars
Torsdagar 12:00-12:30 i Lomma kyrka
4 april
18 april
2 maj
16 maj
30 maj

Lomma församlingskår
6 december 15
Adventsfest
Maria Jönsson leder oss i traditionella och nya advents- och julsånger.
Vi får också smaka något av allt det goda som advent och jul bjuder oss på.
Program för 6 februari, 7 mars, 4 april och 15 maj är ännu ej fastställt.
Lomma församlingshem, Skolgatan 4.
Information: Lena Forsberg, ordförande, telefon: 040-41 17 13

Sopplunch
Följande dagar serveras sopplunch i Byskolan:
13 december (jullunch)
17 januari 2013
31 januari
13 februari Askonsdagsmässa
28 februari
14 mars
27 mars Påsklunch
11 april
25 april
23 maj
Lunchen inleds med middagsbön i Lomma kyrka eller Lomma kapell 12:00
12

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 29 november

12:00

Middagsbön, sopplunch

19:00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 1 december
10:00
Festgudstjänst, körer, trumpet,
1 söndagen i advent 		
kyrkkaffe
Ett nådens år				
18:00
Konsert
Måndag 3 december

14:30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 4 december

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 6 december

12:00

Andrum

19:00
Bordsmässa med enkel kvällsmat i
		församlingshemmet
Lördag 8 december

18:00

Konsert

Söndag 9 december
2 söndagen i advent
Guds rike är nära

12:00

Julspel i församlingshemmet

12-16

Julstuga i församlingshemmet

Tisdag 11 december

13:30

Havsblick, café

Torsdag 13 december

12:00

Middagsbön, sopplunch

17:00
19:00

Lucia i kyrkan
Lucia i kyrkan

Söndag 16 december
3 söndagen i advent
Bana väg för Herren

10:00

Högmässa

18:00

Julkonsert, kyrkokören

Tisdag 18 december

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 20 december

12:00

Andrum

Söndag 23 december
4 söndagen i advent
Herrens moder

10:00

Högmässa

Julafton

11:00

Samling vid krubban

14:00

Julbön

23:30

Julnattsgudstjänst

Juldagen
Jesu födelse

7:00

Julotta, kyrkokören

Annandag jul
Martyrerna

16:00

Betlehemsmässa

Söndag 30 december
Söndagen efter jul
Guds barn

16:00

Vi sjunger julens psalmer
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Nyårsafton

16:00

Nyårsbön

Söndag 10 februari
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg

10:00

Högmässa, kyrkokör, kyrkkaffe

18:00

Konsert

13:30

Havsblick, café

2013
Nyårsdagen
I Jesu namn

16:00

Mässa på årets första dag

Tisdag 12 februari

Söndag 6 januari
Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus

18:00

Carols vid Betlehem, kyrkokören

Askonsdag 13 februari
12:00
Askonsdagsmässa i Lomma kapell,
Bön och fasta		sopplunch

Lomma kyrka stängs för reparationer och öppnas åter på påskdagen. Söndagens
gudstjänster firas i församlingshemmet på Skolgatan 4.
Tisdag 8 januari

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 10 januari

12:00

Andrum, orgeln i församlingshemmet

Söndag 13 januari
1 söndagen ef Trettondedagen
Jesu dop

10:00

Högmässa i församlingshemmet

Tisdag 15 januari

13:30

Havsblick, café

Torsdag 17 januari
12:00
Middagsbön i Lomma kapell,
		sopplunch
			
19:00
Bordsmässa i församlingshemmet
Söndag 20 januari
2 söndagen ef Trettondedagen
Livets källa

10:00

Gudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 22 januari

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 24 januari

12:00

Andrum, orgeln i församlingshemmet

Söndag 27 januari
Septuagesima
Nåd och tjänst

10:00

Högmässa i församlingshemmet

Måndag 28 januari

14:30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 29 januari

13:30

Havsblick, café

Torsdag 31 januari
12:00
Middagsbön i Lomma kapell,
		sopplunch
19:00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 3 februari
16:00
Kyndelsmässodagen		
Uppenbarelsens ljus

Gudstjänst för små och stora, kvällsfika
i församlingshemmet

Tisdag 5 februari

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 7 februari

12:00

Andrum, orgeln i församlingshemmet

19:00

Bordsmässa i församlingshemmet
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Söndag 17 februari
1 söndagen i fastan
Prövningens stund

10:00

Högmässa i församlingshemmet

Tisdag 19 februari

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 21februari

12:00

Andrum, orgeln i församlingshemmet

19:00

Bordsmässa i församlingshemmet

10.00

Högmässa i församlingshemmet

Söndag 24 februari
2 söndagen i fastan
Den kämpande tron

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

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

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 eller vill boka tid för vigsel
är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20 eller besök vår hemsida.

Begravning
Att mista någon som står en nära är på många sätt en omtumlande upplevelse. Ofta har man svårt att förstå att
den som man levt tillsammans med är död. Många frågor brukar dyka upp.
Ska man välja jordbegravning eller kremationsbegravning? Församlingens präster och diakon är vana vid
att samtala med sörjande om allt som hör till sorg, död och begravning. De flesta begravningar sker onsdag,
torsdag och fredag i Lomma kyrka eller i Lomma kapell. Förutom att kontakta en begravningsbyrå är du alltid
välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 41 61 20 eller besök vår hemsida.
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SVENSKA KYRKAN I LOMMA
Skolgatan 4, 234 31 Lomma
Telefon växel: 040 - 41 61 20, Fax: 040 - 41 63 10
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
Expeditionen är öppen helgfri måndag, onsdag, torsdag och fredag 10-12
Kyrkoherde:
Jan-Olof Aggedal
Arbete:
040-41 63 95
Mobiltelefon:
0702-63 66 08
E-post:
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se
Präst:
Karin Riberth
Arbete:
040-41 45 10
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se
Präst:
Jonas Gehlin
Arbete:
040-41 67 14
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
Präst:
Heinz Jackelén
Mobiltelefon:
0730-21 79 07
E-post:
heinz.jackelen@svenskakyrkan.se
Diakon:
Ingrid Sivberg
Arbete:
040-41 34 20
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post:
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se
Musikdirektör:
Bengt Wittje
Arbete:
040-41 67 53
Mobiltelefon:
0704-41 66 06
E-post:
bengt.wittje@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker:
Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Barnledare:
Lena Palmér
Arbete:
040-41 67 15
Kyrkokamrer:
Kerstin Johansson
Arbete:
040-41 68 30
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se
Förvaltningsassistent:
Kristin Lindqvist
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd:
Carina Wenliden
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
carina.wenliden@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsföreståndare:
Ulrika Schlyter
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post:
ulrika.schlyter@svenskakyrkan.se
KyrkOVAKTMÄStare:
Simon Årnes
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
E-post:		
simon.arnes@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordf:
Anders Rydström
Telefon:
040-41 22 33
Kyrkofullmäktiges ordf:
Sven Paulsson
Telefon:
040-41 44 50
Mobiltelefon:
0730-20 42 81

Församlingspedagog:
Kristina Markström (tjänstledig tom aug 2013)
vikarie fritidsledare: Rebecca Jörgensen
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
rebecca.jorgensen@svenskakyrkan.se

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

