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Julen – en tidlös händelse

kung David. Född i en ockuperad stad där vad
som helst kan hända. Några år efter hans födelse
skedde en etnisk rensning av alla gossebarn
under fyra år. Jesus klarade sig, hans familj
hade lyckats ta sig genom Gaza till Egypten.

Var hälsad sköna morgonstund,
denna stilla natt, denna heliga natt,
då Ordet blev kött och tog sin boning bland oss.
Dagen är kommen, natten är över.
”Det folk som vandrar i mörkret
ska se ett stort ljus”.
Jublet stiger, dagen är nära,
julen är här.

140 twittertecken
Som vuxen kom Jesus att utmana etablisemanget.
Han lämnade familjeföretaget i Nasaret för att
fullborda det uppdrag som är meningen med
hans liv, att älska världen tillbaka till Gud.
Han gör det genom sitt sätt att vara, genom att
dela det mänskliga livet av smärta och sorg, av
glädje och hopp. Han gör det genom att berätta
om Gud och om sig själv. Ibland talade han
långt och krångligt, ibland mycket kort och
koncist, kortare än twitter. Med färre än 140
tecken, endast 78 tecken legitimerar sig den
vuxne Jesus: ”Tiden är inne. Guds rike är nära.
Omvänd er och tro evangeliet.” (Mark 1:15)
I detta korta uttalande bekräftar Jesus att Guds
tid är nu, att han som är ett ständigt presens, ett
”jag är” är fullt verksam. Guds rike, som han
senare förklarar, är på en och samma gång här
inom oss, en osynlig gemenskap med honom
och Gud också är närvarande på jorden här

Julen är en tidlös händelse. Då och nu smälter
samman. Historiska händelser i Betlehem
smälter samman med vårt eget julfirande.
Historisk tid är presens, ett skeende som är nu.
Varje tids nu blir ett historiskt då. Varje skeende
har på något sätt betydelse för och beröring
med denna stund. Kanske är julen den tid då vi
människor i allmänhet mest upplever historiska
händelser i nuet. Kanske är julen den tid då vi
är som mest beroende av traditionen för att vi
ska uppleva att det är en riktig jul.
Stilla natt
Julen, Jesu födelse är en tidlös händelse, som
vi ofta föreställer oss julkrubbegulligt, som en
stilla natt där herdarna vaktar sina får och alla
sover i enslig gård. Fast det fanns inte plats
för dem i härberget, inte ens på krogarna, i
flyktinglägrernas tält.
En barmhärtig bonde öppnar sitt stall som en
provisorisk flyktingförläggning. Lite avskildhet
fick hon när hon skulle föda.
Checkpoint Betlehem
En av prästerna i Betlehem, Mitri Raheb, fick
för några år sedan frågan om vad som skulle
hända om Jesus hade fötts i vår tid. Han svarade:
”Om Jesus skulle födas i år skulle han inte
födas i Betlehem. Maria och Josef skulle
inte släppas in vid checkpointen, inte heller
de tre vise männen. Herdarna skulle vara
fast innanför muren och inte få lämna sin
lilla stad. Jesus skulle kanske fötts vid
checkpointen, som så många palestinska
barn, och de vise männen och herdarna skulle
vara fast på varsin sida om muren.”
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Mitri Raheb fortsätter:
”De goda nyheterna är detta: Gud kom just
till denna värld, med alla dess problem. Han
kom som ett barn, sårbar och vek. Evangeliet
är att Gud blev en av oss, vår like. Julen är
verklig. Det är varken någon myt eller saga.
Det världen ska glädjas åt är att Gud älskar
den här världen så mycket att han gav den sin
ende son för att frälsa den.”
Född som flykting
Julen är en tidlös händelse, samtidigt blir en del
av evigheten tidsbunden. Med Jesu födelse går
Gud själv, i ett litet barns liv, in under tidens
begränsningar, att födas, leva och dö. Jesus lever
på samma villkor som alla andra människor.
Jesus hade alla förutsättningar för att bli vilsen.
Född som flykting i en grotta av en trettonårig
tjej med en styvpappa, plastpappa, extra pappa
som var långt över de trettio. Det hjälpte föga
att hans mor var i rakt nedstigande led släkt med

och nu som på andra sidan döden i evigheten.
Utmaningen att omvända oss och tro evangeliet.
Utmaningen att varje dag på nytt vända om från
det som inte är bra i våra liv, vända om från
våra tvivel, vända om till att lita på Gud och
Guds kärlek, vända om till att tro på evangeliet.
Till att tro på att Jesus är mer än människa,
att Jesus är både Gud och människa, att han
är med mig alla dagar intill tidens slut. Han
som delat människans villkor, sett stjärnorna
ur vårt perspektiv är här och nu i ditt hjärta, i
mitt hjärta, i bröd som bryts, i en vänlig blick,
i kärlekens och vänskapens handling.
Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.
Jesaja 9:6
Med önskan om en välsignad jul och ett
gott nytt år!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Ungdomscafé
en mötesplats för dig som är 14 och äldre.
Vi kommer ett ha öppet måndagar 18.00–21.00 i församlingshemmet.
Ungdomscaféet är en fantastisk möjlighet att träffa och lära känna nya människor.
Hit kan du komma för att ta en fika, umgås med vänner, prata om både viktiga
och oviktiga saker. Vi erbjuder en aktivitet varje gång för dem som vill.
Kontakt: Kristina Markström, Rebecca Jörgensen
”SITTA OCH SNACKA LITE”
En kväll med socionomen och författaren Henrik Segerlund om
hur vi genom samtal, bekräftelse och inlärning formar våra barn
till de personer de blir som vuxna.
Torsdagen 16 januari 19 i församlingshemmet
Kontakt: Kristina Markström
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JUL NYÅR OCH TRETTONDEDAGSTID
I LOMMA KYRKA
SAMLING KRING KRUBBAN
Julafton 11:00
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Jonas Gehlin
JULBÖN
Julafton 14:00
”Ett barn är fött”
Musiker: Bengt Wittje
Sång: Ruth Edman
Präst: Jan-Olof Aggedal
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: Jonas Gehlin
BETLEHEMSMÄSSA
Annandag jul 18:00
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Lisa Buratti

NYÅRSBÖN
Nyårsafton 16:00
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Jonas Gehlin
NYÅRSDAGEN
Nyårsmässa 16:00
Musik: Bengt Wittje
Präst: Karin Riberth
SÖNDAG EFTER NYÅR
Söndag 5 janauri 10:00
Söndagsgudstjänst
Musiker: Bengt Wittje
Präst: Karin Riberth
TRETTONDEDAG JUL
6 januari 18:00
”Ljus för världen”
Temagudstjänst om mission
Öppen kör, solister under ledning av Bengt Wittje
Präst: Jan-Olof Aggedal
Första söndagen efter Trettondedag jul
12 januari 18:00
Söndagsgudstjänst med välkomnande av nytt kyrkoråd och ny personal.
Öppen kör, solister under medverkan av Bengt Wittje
Församlingsens präster

JULENS PSALMER
Söndag 29 december 16:00
Musiker: Maria Jönsson
Präst: Lisa Buratti
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Nu mörknar det

GE ALLA BARN en framtid
utan våld

I skrivandets stund dröjer det 14 veckor innan
dygnet är ljusare än just nu. Under denna mörka
tid har Lomma kyrkogårdsförvaltning några
önskemål;
• I den mån bat ter id r iv na ljus används
på gravplatser ska de sedan tas med för
återvinning – det finns inte på kyrkogårdarna.
• Stäng gravlyktorna ordentligt. Annars finns
det en uppenbar risk att en större fågel öppnar
lyktan och hackar på ljuset eller helt sonika
flyger iväg med det.
• Tänk på att inte ställa glaslyktor i Minneslunden. Detta är en säkerhetsåtgärd för såväl
besökare som personal!
Fortfarande finns det många kontaktskyltar
ute på olika gravplatser. Dessa ha suttit minst
sedan juni 2013, flera ytterligare ett år. Då två
år med kontaktskylt och annonsering gjorts
utan att familjen kontaktat oss och tar hand om

När vuxna slåss är det barnen som drabbas
hårdast. Det gäller både i det lilla och i det
stora perspektivet – i familjen, i en region
eller i ett land. Den första söndagen i advent
börjar Svenska kyrkans julkampanj. Detta
är andra året av tre med fokus på barn i krig
och konflikt med temat ”GE ALLA BARN en
framtid utan våld”.
Miljontals barn växer upp i en värld fylld
av våld, krig och konflikter. Utsattheten gör
dem till perfekta måltavlor när gerillor och
kriminella gäng rekryterar nya medlemmar.
Varje dag tvingas barn att bli soldater och med
vapen i hand och med droger i kroppen sprider
de skräck i samhället. Andra utnyttjas sexuellt,
som spioner eller tjänstefolk.
Julen är den period på året då många människor
samlas i våra kyrkor och vi blir påminda
om barnet i krubban. Då Gud valde att bli
människa genom att komma till världen som
det mest hjälplösa man kan tänka sig, ett barn.
Den hjälplöshet som Jesus föddes in i var då
och som nu dominerad av människor som
inte tvekar att utnyttja värnlösa barn för egen
vinnings skull.

alla mötesplatser för att samla in pengar och
informera om Svenska kyrkans internationella
arbete. Med gemensamma krafter kan vi bidra
till att GE ALLA BARN en framtid utan våld.
Tack för din insats!

Tillsammans måste vi kämpa för att minska
våldet och skapa en ljusare framtid för våra
unga och det kräver resurser. Så låt oss
passa på att under julen tillvarata kyrkans

Julkampanjen pågår under perioden 1 december
– 6 januari.
Du kan ge ditt bidrag på Pg 90 01 22-3 eller
Bg 900 1223.

Anki Bondesson, projektledare julkampanjen

Den som väntar på något gott…
… väntar aldrig för länge. Vi hade trott och
hoppats in i det sista att församlingshemmet
på Skolgatan skulle kunna invigas till första
söndagen i Advent. Tyvärr blir det inte så.
Om- och tillbyggnaden av församlingshemmet
har dragit ut på tiden. Allt skulle ha varit
klart i september, nu blev det inte så. Å andra
sidan flyttar nu verksamheter in efterhand
som vi får tillgång till de olika lokalerna
och vi får ett riktigt fint hus att träffas i.
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Församlingshemmets medelpunkt är caféet som
vi planerar att ha öppet varje dag. Håll utkik i
dagspress och Lommabladet när vi öppnar och
när invigningen blir. Församlingshemmet är till
för alla i Lomma församling, så välkommen till
invigningens öppna hus och välkommen till
caféet och våra olika verksamheter. Den som
väntar på något gott … får snart smaka och se.

gravplatsen kommer dessa platser att återgå till
kyrkogårdsförvaltningen.
Från och med januari sänks begravningsavgiften
inom Lomma församling med 2 öre till 17 öre/
skattekrona.
Efter de senaste vintrarna ska det bli spännande
att se vilken sorts vinterväder det blir i år.
Kommer det att frysa tidigt, som 2012-13?
Eller bli så mycket snö att vi måste köra bort
de gamla snöhögarna med traktor för att kunna
skotta igen, som 2011-12? Målet är att i vilket
fall som helst kunna erbjuda framkomlighet
till kyrka, kapell, minneslund och på trottoarer
och parkeringsplatser. Vattenposter na är
undanplockade medan det är frost.
Ulrika Schlyter
kyrkogårdsföreståndare
0704-41 66 10

Musik i Lomma kyrka
1 december 18
Julkonsert
Vocal Six och Lomma kyrkokör
Biljetter finns att köpa på Biblioteket
8 december 17
Julkonsert
Kulturskolan i Lomma
15 december 18
Julsingalong
Lomma Kyrkokör och Ensemble Felix från Danmark
19 januari 18
Gospelgudstjänst
Lasse Axelsson, Jonas Engström med band
Församlingens konfirmander
9 februari 18
Konsert
Mattias Fagius, cello
Hans Fagius, orgel

Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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Året som gick…

Rytmik i Lomma församling
Visste du att sång och musik främjar barnens utveckling både språkligt, motoriskt
och socialt och dessutom utvecklar deras rums- och kroppsuppfattning?
Med hjälp av sånger, ramsor, spel på rytminstrument samt enkla dans- och lekrörelser
stimulerar man sinnena och fantasin för barnen. De vänjer sig tidigt vid musik och
lär sig tycka om det. Lomma församling erbjuder därför rytmikgrupper för de som är
intresserade och dessa leds av kyrkomusiker Maria Jönsson.
Vill du göra något roligt och samtidigt utvecklande med ditt barn kan du anmäla dig
till någon av vårens rytmikgrupper i församlingshemmet. Grupperna startar vecka 5.
Rytmik1		
Rytmik2
Rytmik 3		
Syskonrytmik		

3–7 månader torsdag 9.30–10.00
8–11 månader torsdag 10.15–10.45
1–2 år torsdag 11.00–11.30
fredag 9.30–10.00

Har du frågor eller vill anmäla dig gör du det till:
Maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se
I anmälan ska följande uppgifter vara med; barnets namn samt födelsedatum
och förälders namn samt telefonnummer.
Välkommen!
Maria Jönsson, kyrkomusiker

Kyrkans minsta och Babycafe
träffas 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
Information: Elisabeth Erlansson 040-41 61 20
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Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Gudstjänst med små och stora

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

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

Lunch
Torsdagar från och med 16 januari serveras lunch i församlingshemmets café.
Lunchen inleds med middagsbön 12.

Stickcafé

Andrum – lunchmusik på Lomma kyrkas orgel
Vår tillvaro är fylld av ”måsten” och ”borden” som stressar och pressar oss, vi har
väldigt svårt att ”mitt i orkanens öga” stanna upp och reflektera. Därför erbjuds en
stunds vila i form av en halvtimmes musik 12–12.30 följande onsdagar.
15 januari
29 januari
12 februari
26 februari
12 mars
26 mars
8 april
23 april
7 maj
21 maj

i Byskolan vid Lomma kyrka 18–21
Välkomna med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
6 februari
27 februari
27 mars
24 april
Information: Lena Palmér tfn 040-41 67 15

Barngudstjänster
Vid några tillfällen till våren firas barngudstjänst på kyrkans minsta. De korta
gudstjänsterna är fyllda med mycket sång, musik och rörelse utifrån ett visst tema.
2 december i Byskolan
27 januari i Församlingshemmet
24 februari
7 april

Luciagudstjänster i Lomma kyrka

Mässa runt ett bord
I höst firar vi en enkel bordsmässa i
församlingshemmet på torsdagar 19.
Vi sitter runt ett bord firar nattvard och
samtalar kort om en bibeltext.
Mässa runt ett bord firas varje torsdag
mellan 23 januari till och med 22 maj.

Fredag den 13 december kl 18.00 och 20.00
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Öppen gudstjänstkör
För Dig som inte måste kunna noter eller tidigare sjungit i kör,
utan som i psalmer och mässmusik få vara med i en gudstjänstgemenskap
där man bara får vara som man är.
Vår gudstjänst är fylld av musik, psalmer och böner som inbjuder till
vila, tröst, reflektion och inre växande.
Du är välkommen att komma när du vill av följande söndagar;
15 december, 6 januari, 9 februari. där vi träffas 9–9.30
då vi sjunger igenom dagens psalmer och mässmusik.
Gudstjänsten börjar kl 10.00.
Välkommen!
Bengt Wittje

Välkommen till julavslutning för
Kyrkans Minsta och Babycaféet

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Lördag 30 november Öppet hus med invigning av om- och tillbyggnad av församlingshemmet, Skolgatan 4.
Är inställt på grund av försenat bygge.
Söndag 1 december
1söndagen i advent
Ett nådens år

10.00

Festgudstjänst, trumpet, kyrkokören

18.00

Julkonsert ”Vocal Six”, kyrkokören

Måndag 2 december

14.30

Barngudstjänst

Tisdag 3 december

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 5 december

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Fredag 6 december

10.00

Kyrkans minstas julavslutning

Söndag 8 december
12.00
Julspel i kyrkan, gröt och pyssel i
2 söndagen i advent		Byskolan
Guds rike är nära		
18.00
Julkonsert med Kulturskolan i Lomma
Tisdag 10 december

13.30

Havsblick, café

Torsdag 12 december

12.00

Middagsbön, jullunch

Fredag 13 december

18.00
20.00

Lucia i kyrkan
Lucia i kyrkan

Söndag 15 december
3 söndagen i advent
Bana väg för Herren

10.00

Söndagsgudstjänst med dop, öppen kör

18.00

Julsingelong

Tisdag 17 december

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 19 december

12.00

Andrum

8 december

Fredag 20 december

förmiddag

Skolavslutningar

Anmälan till husmor Carina Wenliden, tfn 070-99 31 477,

Söndag 22 december
4 söndag i advent
Herrens moder

10.00

Högmässa

Julafton 24 december
Den heliga natten

11.00

Samling vid krubban

14.00

Julbön, sångsolist

23.30

Julnattsgudstjänst

Juldagen 25 december
Jesu födelse

7.00

Julotta, kyrkokören

Annandag jul 27 december
Martyrerna

18.00

Betlehemsmässa

Söndag 29 december
Söndag efter jul
Guds barn

16.00

Julenspsalmer

Nyårsafton 31 december

16.00

Nyårsbön, solister

16.00

Mässa på årets första dag

Fredagen 6 december kl. 10 – 12
Vi börjar klockan 10.00 i Lomma Kyrka, därefter fortsätter vi
i Byskolan med fika och julklappsutdelning.
Vi önskar Dig en God Jul och ett Gott Nytt År!

Jullunch
carina.wenliden@svenskakyrkan.se senast 1 december.
Pris 50 kr
Lunchen inleds med middagsbön i Lomma kyrka 12:00

Söndagsklubben
Under några gudstjänster i vår kommer vi att erbjuda barnen en egen samling:
Söndagsklubben. Hit är alla barn välkomna, med eller utan en vuxen.
I Söndagsklubben pratar vi om bibelns berättelser, sjunger
och pysslar tillsammans.
I vår träffas vi:
Söndag 16 mars 10.00
Söndag 20 april 10.00
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Dag				

Ur almanackan

2014
Nyårsdagen 1 januari
I Jesu namn
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Dag				

Ur almanackan
Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

10.00

Söndagsgudstjänst

Trettondedag jul 6 januari
18.00
Guds härlighet i Kristus		

Gudstjänst ”Ljus för världen”, öppen kör

Tisdag 7 januari

Havsblick, andakt

Söndag 5 januari
Söndag efter nyår
Guds hus

13.30

Söndag 12 januari
18.00
1 söndagen efter Trettondedagen		
Jesu dop

Söndagsgudstjänst med välkomnade av
nytt kyrkoråd och ny personal

Tisdag 14 januari

13.30

Havsblick, café

Onsdag 15 januari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 16 januari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 19 januari
18.00
2 söndag efter Trettondedagen		
Livets källa		

Gospelgudstjänst, Lasse Axelsson,
Jonas Engström, församlingens
konfirmander

Tisdag 21 januari

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 23 januari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 26 januari
3 söndagen efter Trettondedagen
Jesus skapar tro

10.00

Högmässa

Måndag 27 januari

14.30

Barngudstjänst

Tisdag 28 januari

13.30

Havsblick, café

Onsdag 29 januari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 30 januari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 2 februari
16.00
Gudstjänst för små och stora
Kyndelsmässodagen		kvällsmat
Uppenbarelsens ljus
Tisdag 4 februari

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 6 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 9 februari
5 söndagen efter Trettondedagen
Sådd och skörd

10.00

Högmässa, öppen kör

18.00

Konsert, cello och orgel

Tisdag 11 februari

13.30

Havsblick, café

Onsdag 12 februari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 13 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet
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Ur almanackan
Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 16 februari
Septuagesima
Nåd och tjänst

10.00

Högmässa

Tisdag 18 februari

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 20 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 23 februari
Sexagesima
Det levande ordet

10.00

Högmässa

Måndag 24 februari

14.30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 25 februari

13.30

Havsblick, café

Onsdag 26 februari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Torsdag 27 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 2 mars
16.00
Kärlekens väg		

Gudstjänst för stora och små, Faslagssöndagen fastlagsbullar och kvällsmat

Tisdag 4 mars

13.30

Havsblick, andakt

Askonsdag 5 mars

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

19.00
		

Askonsdagsmässa, thesamtal i Byskolan
inför fastan

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 telefon 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
eller vill boka tid för vigsel är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen telefon 41 61 20.
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SVENSKA KYRKAN I LOMMA

Skolgatan 4, 234 31 Lomma
Telefon växel: 040 - 41 61 20, Fax: 040 - 41 63 10
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
Expeditionen är öppen helgfri måndag, onsdag, torsdag och fredag 10-12
Kyrkoherde:
Jan-Olof Aggedal
Mobiltelefon:
0702-63 66 08
E-post:
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se
Präst:
Karin Riberth
Arbete:
040-41 45 10
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se
Präst:
Jonas Gehlin
Arbete:
040-41 67 14
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
Präst:
Lisa Buratti
Arbete:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se
Diakon:
Ingrid Sivberg
Arbete:
040-41 34 20
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post:
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se
Musikdirektör:
Bengt Wittje
Arbete:
040-41 67 53
Mobiltelefon:
0704-41 66 06
E-post:
bengt.wittje@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker:
Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog:
Kristina Markström
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
kristina.markström@svenskakyrkan.se

fritidsledare:
Rebecca Jörgensen
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
rebecca.jorgensen@svenskakyrkan.se
Barnledare:
Lena Palmér (t o m 31/12 2013)
Elisabet Erlansson (fr o m 1/1 2014)
Arbete:
040-41 67 15
Kyrkokamrer:
Kerstin Johansson
Arbete:
040-41 68 30
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se
Förvaltningsassistent:
Kristin Lindqvist
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd:
Carina Wenliden
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
carina.wenliden@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsföreståndare:
Ulrika Schlyter
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post:
ulrika.schlyter@svenskakyrkan.se
KyrkOVAKTMÄStare:
Simon Årnes
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
E-post:		
simon.arnes@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordf:
Anders Rydström
Telefon:
040-41 22 33
Kyrkofullmäktiges ordf:
Sven Paulsson
Telefon:
040-41 44 50
Mobiltelefon:
0730-20 42 81

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

