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Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

Här är en rymlig plats...

Bröllopskul

Det föll sig så att när vi kom in på
restaurangen fanns det bara två lediga
platser. Två platser var lagom då vi var två
personer som ville äta och dricka gott.
Men de två tomma platserna fanns vid
ett fyrapersonersbord där det redan satt
två personer, alltså var platserna redan
upptagna enligt hovmästaren och de som
satt vid bordet. Två platser lediga som var
upptagna trots att det inte satt någon på dem
och skulle inte så göra den kvällen.
En annan gång i ett annat land kom vi
in på en restaurang där det bara fanns två
platser lediga, vilket var precis lagom för
oss.
- Välkommen, här är en rymlig plats.
- Vem är ni?
- Vi som sitter här ...
Nyﬁkenhet, gästfrihet, en öppen blick för
främlingen, någon som ser och någon som
blir sedd, ett möte mellan människor av
olika generationer och av olika kulturer.

Kanske funderar du på att gifta dig eller bara är allmänt
nyﬁken på vad som hör vigseln till.
Är du nyﬁken på vigselns traditioner?
Är du nyﬁken på vilken musik som passar?

Här är en rymlig plats...
Så skulle jag ärligt vilja kunna säga
om Lomma församling. En rymlig plats
där var och en kan känna sig sedd och
själv får se. En rymlig plats där samtalet
om livets hemligheter, om Gud, om tro,
om trostolkning ständigt pågår med en
öppenhet där var och en får vara trygg i
att duga även om jag inte formulerar min
tro så som somliga säger är det rätta. En
rymlig plats där var och en ges möjlighet att
utveckla den personlighet som är hennes.
En rymlig plats där varje individs unikhet
få fördjupas.
En rymlig plats där någon tillåts sätta sig
på den tomma stolen och tala med den andra.
När människor samtalar med varandra
öppnas nya dimensioner, nya erfarenheter
av vad det är att vara människa. Vi kan bara
växa, få mer erfarenhet när vi relaterar oss
till varandra. Vi kan bara fördjupas i vår
tro när vi nyﬁket relaterar till den Gud,
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Kom och möt församlingens präster och musiker. Lyssna
på kända och kanske mindre kända sånger, psalmer och
brudmarscher. Få svar på dina egna frågor eller bara lär dig litet mer om vigselgudstjänsten.
Söndagen den 15 mars 16:00 i Lomma kyrka.
Alla är välkomna, inte bara du som tänker gifta dig i Lomma kyrka under 2009!
som delat våra mänskliga livsvillkor i Jesus
Kristus. Den Gud som bär namnet ”Jag är”,
alltså den Gud som är ett ständigt presens,
ständigt närvarande oavsett om vi känner
det eller inte.
Du är bjuden...
Här är en rymlig plats... du är bjuden till
bordet ... nattvardsbordet, samtalsbordet,
soppbordet. Du är bjuden att dela Ordet,
brödet och vinet.
Här är en rymlig plats. Här är
Guds bord,
ett stråk av himmel och en doft av jord.
Inga avstånd mer, ej främlingskap,
och tiden genomträngd av Guds ”i dag”.
Kring sitt eget håller ingen vakt.
Här släpper oron. Allt vårt självförakt,
vår rädsla för varandra mist sin makt.
Närhet, ljus och ingen utanför,
en fattig måltid, enkelt vin och bröd,
en kärleksfest med himmelskt överﬂöd.
Gud är en av oss vid detta bord.
(Sv ps 396)
Jan-Olof Aggedal
kyrkoherde

PETRUSAKADEMIN
Med Petrusakademin vill Lomma församling bidra till samtal och reﬂektion.
Petrusakademins uppgift är att inbjuda till föreläsningar och seminarier i spänningsfältet teologi, andlighet och kultur i historia och nutid. Det kan handla
om föreläsningskvällar med mer eller mindre kända föredragshållare som ger
inspiration till samtal. Det kan också handla om seminariedagar i samtalsform.
Petrusakademins ambition är att såväl aktuell forskning som aktuella ämnen ska
vara vägledande vid val av program.
Namnet är valt till minne av Jesu lärjunge Petrus, han som på samma gång var
nyﬁken, trogen, trosviss och tvivlande. Vi vill liksom Petrus vara nyﬁkna och
lära oss mer om livets hemligheter.
Församlingshemmet Skolgatan 4 kl. 19-21
Förfriskningar serveras
24 februari Helig dårskap - om pelarhelgonet Symeons hemlighet
Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid CTR, Lunds universitet
24 mars Äntligen stod hon i predikstolen
Boel Hössjer Sundman, teol. dr, projektledare vid kyrkokansliet i Uppsala
14 april Jesus i konsten - att avbilda Guds son
Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi vid CTR, Lunds universitet
Petrusakademin leds av Teol. dr. Jan-Olof Aggedal
Alla välkomna ingen föranmälan!
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Familjeverksamheten i Lomma församling – några glimtar
bakåt och framåt i tiden

sång. Närmast blir det vardagsgudstjänster:

I maj 2008 bildades familjeteamet i församlingen. Denna grupp har ett särskilt
ansvar att uppmärksamma familjerna och
de yngre i Lomma församling. Här kommer några glimtar från församlingens
mötesplatser tillsammans med familjeteamet.
Gudstjänst med små och stora är namnet
på den gudstjänstform som till stor del
vänder sig till familjer och yngre. Den helige Mikaels dag den 5 oktober delades biblar ut till alla treåringar. Andra söndagen
i advent den 7 december framförde Sångfåglarna ett julspel och dessutom ﬁck alla
sexåringar varsin Bibel.

måndagen den 9 mars kl. 14.30
måndagen den 4 maj kl. 14.30
fredagen den 29 maj kl. 10 i Lomma
kyrka: avslutning för Kyrkans minsta,
babycaféet rytmikgrupperna.
Fika i byskolan efteråt.

I slutet av terminen bjöd Lomma församling tillsammans med Strandkyrkan
förskolorna och skolorna i Lomma till
julkrubbevisning. Visningarna hölls i
Strandkyrkan och i Lomma kyrka.

Kyrkans minsta med babycafé
Kyrkans minsta (0 – ca 4 år) är en öppen verksamhet. Man kan alltså komma hit utan
att behöva anmäla sig. Alla är lika viktiga, såväl små som stora: barn, blivande föräldrar,
mor- och farföräldrar. I dessa öppna grupper leker och pysslar vi. Här ﬁnns även tid att
prata, dela erfarenheter och alla de känslor som fyller en småbarnsförälder. Varje träff
avslutas alltid med andakt och sångstund. Verksamheten startade 1994 med en grupp i
veckan men utökades snart eftersom stort behov fanns. Varje termin kommer omkring
150 barn och numera är det fyra träffar i veckan: måndagar kl 13 – 15; tisdagar kl 13 – 15;
onsdagar kl 9.30 – 11.30 samt fredagar kl. 9.30 – 12.30.
Babycaféet (0 – ca 1 år) är en öppen samling för de allra minsta.
Samlingen sker torsdagar 9.30 - 11.30.
Kontaktperson: Lena Palmér (040–41 67 15)
Söndagsklubben, för barn i alla åldrar
Söndagsklubben startade första söndagen i advent 2008. Detta är barnen egen samling
som äger rum varje gång vi ﬁrar högmässa i Lomma kyrka. Alla barn i alla åldrar är välkomna! Innan predikan går barn tillsammans med ledarna till Byskolan. Efter samlingen
samlas alla i kyrkan. Även föräldrar är förstås välkomna att vara med sina barn!
Kontaktpersoner: Elisabeth Erlansson (040 – 41 17 64; 0768 – 43 00 49), Kirsti Haaland
(040 – 41 43 26; 0707 – 23 60 91), Sara Gehlin (046 – 211 13 14; 0703 – 56 95 33)
Vardagsgudstjänster
Ungefär en gång i månaden ﬁrar vi vardagsgudstjänst i församlingshemmet. Denna
gudstjänst vänder sig i första hand till barn i de lägre åldrarna och innehåller mycket
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måndagen den 9 februari kl 14.30

Sångfåglarna, kör för barn 6 - 9 år
Varje tisdag mellan 16.15-17.00 träffas vi i församlingshemmet och
sjunger och leker och rör oss till
musik. Vi sjunger alla sorters musik
och några gånger per termin sjunger
vi i kyrkan. Ibland sätter vi också
upp minimusikaler såsom julspel.
Kontaktperson: Maria Jönsson (0703 - 28 66 05, maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se)
Rytmikgrupperna, för barn från 4 månader och uppåt
Fredagar i församlingshemmet mellan kl. 10 och 13 träffas barn och föräldrar för sång,
rytmik och rörelse i tre olika grupper:
kl. 10: minstingarna, 4-12 mån
kl 11: 1-2 år
kl. 12.30: syskongruppen.
Nu börjar det bli fullt i grupperna, men det ﬁnns enstaka platser kvar i 10 och 11 gruppen.
Terminen avslutas i Lomma kyrka den 29 maj kl. 10 tillsammans med Kyrkans minsta
och babycaféet.
Kontaktperson: Eva Hallberg: (0702 - 39 08 65 el. info@tonsprak.se)
Nytt i år: Pastagudstjänster!
I vår erbjuder församlingen möjlighet att ﬁra gudstjänst även i veckan. En pastagudstjänst är en kort och enkel gudstjänst som varar omkring en halvtimme. I första hand
vänder den sig till barn och familjer, men alla i alla åldrar är förstås välkomna att vara
med! Efteråt serveras en lättare pastamåltid till självkostnadspris.
Tisdag 3 mars kl. 17:30
Tisdag 31 mars kl. 17:30
Plats: församlingshemmet
Kontaktperson: Jonas Gehlin (040 – 41 67 14; 0702 – 95 66 05,
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se)
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SOPPLUNCH

LOMMA FÖRSAMLINGSKÅR

Följande dagar servares sopplunch i Byskolan
12 februari
25 februari
12 mars
26 mars
16 april
7 maj
Lunchen inleds med middagsbön i Lomma kyrka 12:00

Torsdag 22 januari 18:30
Årsmöte med andakt och val av kårråd

VÅR KRISTNA TRO
Välkommen att vara med i studiecirkel.
Vi samlas i församlingshemmet, Skolgatan 4 tisdagar 18:30.
10 februari
3 mars
7 april
Samtalsledare: Jan Rask 040-413329

Torsdag 19 mars
”Med guld i strupen”
Ett porträtt av vår störste tenor Jussi Björling
Prästen Gert Askhangen
Torsdag 23 april
”Kom min lilla nu vilja raskt till skolan gå”
Vi berättar skolminnen för varandra
Lördag 15 augusti
Bussutfärd

Lomma församling i samarbete med SENSUS

Information: Jan Rask 040 – 41 33 29
Lokal: Församlingshemmet, Skolgatan 4
Använd gärna kyrktaxi 040 – 41 41 41 Arr: Lomma församling och SENSUS

Vad är det som stressar oss egentligen?

KONSERTER I LOMMA KYRKA

- vi får stöd och vägledning i föräldrarollen av Cecilia Nigren,
barnpedagog & föräldrarådgivare

22 februari 18 Orgelkonsert med Bengt Wittje
17 maj 18 Körkonsert med manskören Gyllins Drängar

Temakväll i församlingshemmet
Torsdag 26 mars kl. 19-21

7 juni18 Konsert med John Ehde, cello och Bengt Wittje, orgel

Anmälan till Lena Palmér 040 – 41 67 15

14 juni18 Körkonsert med Ungdomskören och Kyrkokören

STICKCAFÉ

Förutom dessa konserter medverkar körer och instrumentalister i
ﬂera av vårens gudstjänster.
Ytterligare konserter kommer, se dagspressen.

Torsdag 5 mars 18-21
Torsdag 2 april 18-21

Arr: Lomma Församling, Sensus Skåne Blekinge

Välkommen med eller utan handarbete för att utbyta idéer och inspiration.
Ingen föranmälan

Kyndelsmässodagen den 8 februari kl. 16

Information genom Lena Palmér 040-41 67 15
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Torsdag 19 februari 18:30
”Religionens vagga” – möten med människor och platser i Syrien, Israel/Palestina
Jan-Olof Aggedal & Kristina Lindström

Ljusgudstjänst med små och stora i Lomma kyrka
Sångfåglarna medverkar och vi uppmärksammar alla barn döpta under år 2008
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Året som gick i Lomma församling
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alltid varit viktiga. Mer än någonsin
tidigare behöver världen nu ett mycket
starkt och långsiktigt politiskt ledarskap.

Hopp för framtiden!
Uppsala Interfaith Climate Manifesto
2008
Religiösa ledare och lärare, från olika
världsdelar och olika trostraditioner, kom
till Uppsala på inbjudan av ärkebiskop
Anders Weiryd för att delta i samtal
och underteckna manifestet. Man ville
gemensamt skicka en uppmaning till
världens politiska ledare och manifestera
ansvaret för klimatet.
Man undertecknade ett manifest vid en
interreligiös ceremoni som präglades av
många olika trostraditioner. I gudstjänstens
inledning kunde man höra buddistisk
gonggong, samisk jojk, muslimskt bönerop
och kristna klockor.
Klimatmanifestet
Vi, religiösa ledare och lärare från hela
världen, [...] delar alla ansvaret som
medvetna förvaltare av planeten Jorden,
vårt hem.
Vi har begrundat forskarnas och de
politiska ledarnas oro för den alarmerande
klimatkrisen. Vi delar deras oro.
Från förundran till förändring
I förundran betraktar vi livet på planeten
Jorden. Det är ett mirakel – och en gåva!
Den stjärnklara natthimlen fyller oss
med vördnad. Vi påminns om vår plats
i universum. Vi har många skäl att vara
ödmjuka.
När vi mediterar på havsstranden, i öknen
eller skogen kan vi, trots vår litenhet,
uppleva att vi är ett med universum.
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Trostraditioner med olika kultur och
bakgrund uttrycker samma slags förundran
och vördnad inför livets gåva.
Klimatet har ständigt växlat under Jordens
långa historia. Men vi är mycket oroade
över människans alarmerande påverkan
på vår planets synnerligen komplexa och
känsliga klimatsystem.
Mänskligheten är idag den mest avgörande
förändringsfaktorn vad gäller livsvillkoren
för merparten av Jordens övriga varelser.
Vi har tillräckligt med kunskap för att
inse att vi måste vidta åtgärder nu, för
kommande generationers skull. Läget är
kritiskt. Glaciärer smälter, områden med
permafrost tinar. Förödande torka och
översvämningar drabbar människor och
ekosystem, särskilt i Syd.
Kan planeten Jorden räddas? Vi är
övertygade om att svaret är ja. Det kräver
dock betydande förändringar i synen på
livsstil och arbetsförhållanden, ekonomi,
handel och teknik.
Etik och värderingar är väsentliga
element för att utveckla nya institutioner
och strukturer för politik och marknad.
För religionerna har de långa perspektiven

Vår uppmaning till Köpenhamnsprocessen
Räddningen för Jorden handlar inte bara
om ny teknik och grön ekonomi. Den har
också att göra med människans inre liv.
Ett liv utan hopp är ett dåligt liv.

gemensam men differentierad ansvarsbörda och kapacitet.
Vi begär följande av det politiska
ledarskapet:
• Snabba och omfattande begränsningar av utsläppen i den rika
världen.
• Bindande nedskärningar för den rika
världen, utöver inhemska åtaganden.

Folk och nationer på vår vackra, kostbara
planet behöver föra en dialog om vad det
innebär att leva tillsammans, med global
empati i en ”global by”. Religionerna kan
på ett avgörande sätt bidra till detta.

• Mätbara, veriﬁerbara och rapporteringsbara utsläppsminskningar för
utvecklingsländerna.

Som företrädare för världsreligionerna
uppmanar vi regeringar och internationella
organisationer att förbereda och komma
överens om en omfattande klimatstrategi
inom ramen för Köpenhamnsavtalet.

• Ekonomiska stimulansåtgärder för
utvecklingsländerna.

Denna
strategi
måste
vara
tillräckligt ambitiös för att begränsa
klimatförändringen till högst 2° C, och för
att dela bördan av utsläppsminskningar
rättvist, i enlighet med principerna om

• Massiv överföring och spridning av
viktig teknik.

• Anpassning till klimatförändring.
Som religiösa ledare och lärare vill vi
ersätta rädslans kultur med en kultur av
hopp. Vi vill möta klimatutmaningen med
en trotsig optimism som understryker
kärnvärdena i alla stora andliga traditioner
i världen: rättvisa, solidaritet och
medlidande.
Vi vill uppmuntra till gott vetenskapligt
arbete och till framsynt politiskt ledarskap.
Vi förbinder oss att i våra sammanhang
utveckla en anda av glädje och hopp inför
den största gåva vi fått tillsammans – livets
gåva!
Läs hela texten på www.svenskakyrkan.se
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Tack Heinz!

Körerna

Det som var tänkt som några månaders
extra förstärkning blev sjutton månader i
Lomma församling för Heinz Jackelén.
Vid nyårsbönen 2008 tackade kyrkorådets
ordförande Sven Paulsson Heinz för vad
han under denna relativt korta tid har bidragit med till Lomma församling. Många
är de församlingsbor som lärt känna Heinz
som en god predikant och lyssnare som
gärna delar med sig av sin livsvisdom vid
gudstjänster, dop, vigslar, begravningar
och samtal. Nu kommer Heinz att tjänstgöra ett halvår i Landskrona församling
och vi ser fram mot att han troligen kommer tillbaka till Lomma i höst. Tack för denna
gången och välkommen åter!

Men det som kanske mest ska lyftas fram är alla våra duktiga körer; Sångfåglarna, Mariakören, Ungdomskören och Kyrkokören som lägger ner ett enormt slit under året. Utan
våra engagerade sångare skulle undertecknad och min kollega Maria Jönsson inte kunna
”spela på vårt instrument”. Under året som gick framförde bl.a. Sångfåglarna ett julspel
och medverkade i ﬂera familjegudstjänster, Pergolesis Stabat Mater framfördes på Långfredagen av damkör ur Kyrkokören, Missa Ordinarium ﬁrades på Tacksägelsedagen etc.
Musiken i våra gudstjänster spelar en central roll i att tolka de liturgiska texterna och
ytterliggare förmedla det kristna budskapet.
Vi kyrkomusiker vill framföra ett innerligt tack till alla som medverkat till att även
under 2008 visa på musikens unika gåva att beröra och röra vid våra innersta känslor;
alla körsångare, musiker och solister.
Soli Deo Gloria!
Bengt Wittje
Kyrkomusiker i Lomma Församling

Musikåret 2008 i backspegeln
Musiken i vår församling präglades förra året av två större satsningar, nämligen LarsErik Larssonjubileet och uruppförandet av Andreasson – Wittjes Requiem.
Lars-Erik Larsson skulle ha ﬁrat sin hundrade födelsedag 2008, därför beslutades att
hylla denna ”nationalklenod” som var bosatt inte långt ifrån Lomma, nämligen i Åkarp.
Jubileumskonserten 8 juni innehöll ”Pastoralsvit”, ”Concertino för ﬂöjt och stråkar” med
Jörgen Tånnander som solist. Konserten avslutades med (kungens egen favorit) det stora
nationaleposet ”Förklädd Gud” med Lomma Kyrkokör, Malmö Symfoniorkester, Peter
Boman och Kristina Nilsson som sångsolister.

Requiem
Requiem, ”hoppfullhetens mässa”, komponerad av Jens Andreasson och Bengt Wittje
med textbearbetning av Jan-Olof Aggedal uruppfördes i Lomma kyrka den 2 november.
Medverkande var Lomma Kyrkokör, musiker ur MSO, sångsolisterna Maria Streijffert
och Peter Boman samt församlingens präster. Requiemmässan ﬁrades som gudstjänst
såsom man gör främst i romersk-katolsk tradition på Alla Själars Dag till minnet av dem
som avlidit. Andra musikevenemang som kan nämnas är orgelkonserterna under Skånes
Orgelveckor med internationella artister; manskören Gyllins drängars jul- och vårkonserter, Ungdomskörens ”musikalkonsert”, julkonserten och ytterligare samarbete med
MSO.
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Söndagen den 15 februari
Sexagesima
Det levande ordet

10:00

Högmässa, Ungdomskören

Söndagen den 22 mars
Jungfru Marie bebådelsedag

18:00

Maria – Guds moder
Kyrkkaffe med våfﬂor från 16:30
Mariakören, ungdomskören

Tisdagen den 17 februari

13:30

Havsblick

Tisdagen den 24 mars

13:30

Havsblick

Söndagen den 22 februari
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg

10:00

Högmässa, kyrkokören kyrkkaffe
med fastlagsbulle

Söndagen den 29 mars
Femte söndagen i fastan
Försonaren

10:00

Högmässa

18:00

Orgelkonsert Bengt Wittje

Tisdagen den 31 mars

Tisdagen den 24 februari

13:30

Havsblick

13:30
17:30

Havsblick
Pastagudstjänst

12:00

Askonsdagsmässa, Sopplunch

Söndagen den 5 april
Palmsöndagen
Vägen till korset

11:00

Askonsdagen den 25 februari
Bön och fasta

Ekumeniskgudstjänst
Fastevandring 10:00 från Strandkyrkan

Söndagen den 1 mars
Första söndagen i fastan
Prövningens stund

10:00

Söndagsgudstjänst med dop,
Mariakören

Tisdagen den 3 mars

13:30
17:30

Havsblick
Pastagudstjänst

Söndagen den 8 mars
Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron

18:00

Gospelgudstjänst, konﬁrmander,
ungdomskören

Måndagen den 9 mars

14:30

Vardagsgudstänst

Tisdagen den 10 mars

13:30

Havsblick

Söndagen den 15 mars
Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan

10:00

Temamässa

16:00

Bröllopskul

Tisdagen den 17 mars

13:30

Havsblick
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Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Reservation för ändringar.
Se därför lördagar i Skånska Dagbladet eller Sydsvenskan.
Lomma kyrka återﬁnns i predikoturerna under rubriken ”Bara kontrakt”.
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 kl. 11:30, då i regel två barn blir döpta. Några gånger per
år sker dop i församlingens huvudgudstjänst kl 10:00. Har du frågor om dopet eller
vill boka tid för dop är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen tfn 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 tfn 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 kl. 10:00 - 12:00
Kyrkoherde:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Jan-Olof Aggedal
040-41 63 95
0702-63 66 08
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se

Präst:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Karin Riberth Persson
040-41 45 10
0704-41 66 07
karin.riberth-persson@svenskakyrkan.se

Präst:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Jonas Gehlin
040-41 67 14
0702-95 66 05
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se

Diakon:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Ingrid Sivberg
040-41 34 20
0704-41 66 08
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se

Musikdirektör:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Bengt Wittje
040-41 67 53
0704-41 66 06
bengt.wittje@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker: Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se
Barnledare:
Arbete:

Lena Palmér
040-41 67 15

Kyrkokamrer:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

Kerstin Johansson
040-41 68 30
0704-41 66 09
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent: Mona Dahlskog
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd: Carina Wenliden
Mobiltelefon:
070-99 31 477
E-post:
carina.wenliden@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsförman: Fred Windisch
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
Kyrkväktare:

Eva Persson

Mobiltelefon:

0704-41 66 05

Kyrkorådets ordf: Sven Paulsson
Kontor:

040-41 44 50 eller Mobiltelefon: 0730-20 42 81

Kyrkofullmäktiges ordf: Kirsti Haaland
Bostad:

040 – 41 43 26 eller Mobiltelefon: 0707 – 23 60 91

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

