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Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

”Allt kyrkligt arbete har anknytning till dopet.”
Allt kyrkligt arbete har anknytning till dopet”,
brukar biskop Antje påminna oss om. ”Allt
kyrkligt arbete har anknytning till dopet”
för att vi, som Romarbrevet uttrycker det,
”genom dopet har dött och blivit begravda med
Kristus” och mer än så, vi har genom dopet fått
gemenskap med honom i ett nytt liv, ” förenade
med honom genom att uppstå som han”.
Men handen på hjärtat hur ofta brukar du
tänka på ditt dop? En händelse förmodligen
för ganska länge sedan. Omständigheterna den
gången var olika för var och en av oss. För de
flesta var dopet en högtid i sockenkyrkan enligt
familjetraditionen där ”släkten följa släktens
gång”. För andra skedde dopet i hemmet eller
om du är döpt på 1940- och 1950-talet på BB,
kanske var sjuksyster tjänstgörande gudmor.
Någon blev döpt i enskildhet, någon annan
tillsammans med tiotalet andra skrikande
barn. När jag kom till min första riktiga tjänst i
Trelleborg hösten 1986 gjorde jag mig ovän med
kyrkoherden redan första veckan. Jag vägrade
nämligen att döpa elva barn i samma gudstjänst
kommande söndag. När jag ett halvår senare
lämnade församlingen var vi överens om att
aldrig döpa fler än tre barn i samma gudstjänst. I
Lomma döper vi ofta två barn i varje gudstjänst,

aldrig fler. Det är viktigt att varje barn och varje
förälder erbjuds att uppleva dopet som en högtid
långt från löpande bandets slentrian då man får
känna ”glädje över livets under” med ”bävan
inför okänd framtid” (Psalmboken 383).
Några döps tidigt, på åttonde dagen, andra döps
senare i livet. För någon var det bråttom. Dopet
måste ske fort för barnet var svagt, vi visste inte
om hon skulle överleva. Ett dop för säkerhets
skull? Eller ett nödvändigt dop för att vara
kristen, om barnet skulle dö? Hur tänker vi om
barnet som inte hann bli döpt? Hur tänker vi om
barnet som förvägrades dopet av sina föräldrar?
”Gud är alltid större” är själavårdens svar, även
när vi menar att dopet är salighetsgrundande.
Och även om dopet är salighetsgrundande har
kyrkan aldrig menat att dopet ger fribiljett till
evigt liv. Dopet i sig som en engångshändelse
kan tänkas som en tydning för resten av livet.
Att leva i sitt dop, säger vi ibland. Jag tror att
det handlar om detta; en tydning av livet, genom
död till liv. Inget kan hindra den människa som
inte är döpt att bli döpt, om hon vill.
Länge leve dopet
När jag tänker att jag är döpt, på vilket sätt
hjälper det mig att orientera i livet, i relation

till skapelsen, till mina medmänniskor och till
mig själv?
Om dopet innebär att jag inympas på vinträdets
stam, att jag delar Jesus död och uppståndelse så
har det naturligtvis betydelse för hur jag tänker,
relaterar och upplever mig själv.
Att leva i mitt dop, tänker jag, är att veta att
man är omsluten på alla sidor, att Gud håller
mig i sin hand för dopets löfte är att vad som
än händer mig i livet så är han ”med mig alla
dagar intill tidens slut”.
Det är ett löfte att leva och dö på. Den som
är döpt är aldrig ensam inte ens i det djupaste

mörkret. Ty om jag än ”vandrar i dödskuggans
dal, fruktar jag inget ont”, också där är han
med mig.
Dopfestival
Jag vill inbjuda dig till dopfestival i Lomma
församling den 4-12 februari. Välkommen att
besöka vår doputställning om dopet i våra liv
och om dopet i kyrkans liv. Programet finns
på sidan 4.
Välkommen till år 2012 – Gud välsigne dig!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

PETRUSAKADEMIN
Våren 2012		
				

Församlingshemmet Skolgatan 4 19-21
Förfriskningar serveras

7 februari Om ni sitter ner och äter med oss — kyrka i mångfald och dialog.
Ann Aldén, teol. dr. i missionsvetenskap vid Lunds universitet, kyrkoherde
Västra Skrävlinge församling.
6 mars Ärkebiskopens och kungarnas land. Strövtåg i Skånes medeltid.
Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, författare.
Med Petrusakademin vill Lomma församling bidra till samtal och ref lektion.
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.
Petrusakademin leds av teol. dr. Jan-Olof Aggedal.
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Bröllopskul
DOPFESTIVAL I LOMMA FÖRSAMLINGSHEM
4-24 februari 2012
”DOPET I KYRKANS TRADITION OCH I MÄNNISKORS LIV”

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?

Utställningen öppen
Invigningsdagen 13:00-17:00
Övriga dagar mån-fre 10:00-12:00, 14:00-18:00 och i samband med programmen.
13-24 februari är utställningen öppen mån-fre 10:00-12:00, 14:00-16:00.
Lördagen 4 februari

13:00

Invigning av utställningen

Måndagen 6 februari

14:30-15:00

Barngudstjänst

Tisdagen 7 februari

19:00-21:00

Petrusakademin “Om ni sitter ner och

		

äter med oss - kyrka i mångfald och dialog.”

		

Ann Aldén, teol. dr i missionsveten

		

skap vid Lunds universitet, kyrkoherde.

Onsdagen 8 februari

18:15

Mässa ”En ström av levande vatten”

19:00

”Glädje över livets under” – vi sjunger

		

doppsalmer tillsammans med 		

		

kyrkokören, Bengt Wittje, Jan-Olof

		Aggedal.
Torsdagen 9 februari

Fredagen 10 februari

Söndagen 12 februari

12:00

Middagsbön

12:30

Sopplunch

14:00-17:00

Öppet hus med församlingskåren

14:00

Guidad visning

14:30

Guidad visning

15:00

Guidad visning

15:30

Guidad visning

11:00

Guidad visning

14:00

Guidad visning

16:00

”Livets vatten” – gudstjänat i 		
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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
lära dig litet mer om vigselgudstjänsten.
Söndagen den 18 mars klockan 16:00 i
Lomma kyrka.
Alla är välkomna, inte bara du som tänker
gifta dig i Lomma kyrka under 2012!

Fotograf Åsa Stiller

Musik i Lomma kyrka
19 februari 18
Orgelkonsert mot hungern
Bengt Wittje
26 februari 18
Konsert med Ewan Svensson Quartet
11 mars 18
Orgelkonsert
Robert Bennesh
Arr: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge

vattnets tecken”
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Bronspeng till Lomma kyrkokör
Den råkalla novembermorgonen blev betydligt
varmare när jag mötte den skara sångare som
tillsammans bildar Lomma kyrkokör. Det var
tidig morgon när vi lämnade Lomma för att
13 timmar senare stanna i Prag, lika dimmigt
som hemma fast kallare.
Lunchkonsert
Fredagen inleddes med en stadig frukost i
något som mest, rent ljudmässigt, påminde
om en tunnelbanestation i Tokyo. Efter en

stilla natt låg det dock såväl förväntan som
nyfikenhet i luften, framförallt vad det gällde
de konserter som väntade oss. Frukosten i
denna något slamriga matsal på hotellet följdes
av sträck- och tänjövningar av både kropp
och stämband innan vi kastade oss ut i denna
stora främmande stad för en första konsert.
Arrangörerna hade förberett en lunchkonsert
i St. Salvatore kyrka där varje kör som skulle
delta i nästa dags tävling fick framträda i tjugo
minuter.
Vi hade egen buss
och en inhemsk
svensktalande guide
va r f ör v i va r helt
över t ygade om at t
vi skulle hitta och
komma i tid till denna
konsertlokal. Vad vi
inte hade räknat med
var at t bussen var
tv ungen att släppa
av o s s e n b r a bit
utanför centrum, så
vi f ick, f örsenade
som v i va r, en
ofrivillig promenad
på 15 m i nuter t ill
konsertlokalen.

St. Paulus och St. Petr Basilikan på Vyšehrad i kvällsbelysning.
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Efter konserten fick
vi en kort guidad tur
i Prag. Vi hade dock
lite kort om tid då vi
skulle vara på plats i
St. Paulus och St. Petr
Basilikan på Vyšerad
redan klockan fyra
där vi sk ulle, som
enda inbjudna kör,
delt a i e n k atolsk
minnesmässa
över den tjeckiske
kompositören Pet r

Eben. Innan mässan skulle vi även delta i
en liten cermoni vid Petr Ebens grav med en
blomsternedläggning. Robert Bennesh fick
representera Lomma kyrkokör medan kören
övade inför mässan och en därpå följande
adventskonsert.
Katolsk mässa
En otrolig känsla spred sig genom kroppen när
man tänkte på att här stod vi, en liten kyrkokör
från Lomma i Sverige inbjudna av Pfarer Jan
Kotas för att delta i mässan och sjunga i denna
enorma basilika och med en önskan från Petr
Ebens familj att vi skulle deltaga i mässan och
även sjunga något verk av deras Petr. Såväl
akustikmässigt som temperaturmässigt gav
detta fantastiska byggnadsverk en upplevelse
som man sällan får vara med om. Återklangen
var sagolik medan temperaturen var närmare
nollpunkten med en kompakt kyla där vi stod
på orgelläktaren påpälsade i ytterkläderna. Det
var dock en upplevelse som vi sent kommer
att glömma, bara den stora äran att som
kyrkokör från Svenska kyrkan i lilla Lomma,
bli inbjuden att sjunga under en katolsk mässa
i Tjeckiens nationalhelgedom, där många av de
tjeckiska storheterna ligger begravda, är något
som inte är många förunnat.
Tävlingsdagen
Tid för den stora dagen! Vi ska tävla! Efter
fr ukosten bar det av till National House
Smichov, där tävlingen skulle avhållas. Klockan
elva var det vår tur. Vi hade dessförinnan
tilldelats ett rum där vi skulle kunna värma
upp, det var nog en överdrift att kalla det för
rum, det var snarare en skrubb. Tävlingslokalen
var en stor sal med en scen framför vilken
domarna satt vid ett bord. Stämningen tätnade
och en viss osäkerhet infann sig. Det var en
svårsjungen lokal, där ackustik inte existerade
men vi levererade det vi hade kommit dit för.
När själva tävlingsmomentet var överstökat
kände man en konstig tomhet, hade det gått
bra, var vi godkända av den professionella
domartrion, funderingarna var många.

Lomma Kyrkokör på tävlingsscenen

Vi skulle inte få resultatet förrän på kvällen
vid avslutningsceremonin på Top Hotel Prag,
där även prisutdelningen skulle ske.
Tillsammans med alla tävlande körer sjöng
vi in julen i samband med den traditionella
tändningen av julgranen på torget i Gamla stan.
Pristutdelningen
Nervositeten var påtaglig, men följdes av
innerliga glädjetjut för varje ny vinnare. Där
satt vi, och väntade och väntade. Till slut blev
det dags för vår kategori, ”Big Choirs”. Döm
om vår glädje, lättnad och viss förvåning när
konferencieren utbrister: Bronze! Lomma
Church Choir, Sweden!
Jublet steg när körledaren Bengt Wittje
äntrade scenen för att motaga vårt diplom,
vi hade lyckats med det vi kanske inte trodde
skulle vara möjligt. Med en skön känsla i
kroppen och ett visst mått av stolthet lyssnade
vi på de vinnande körerna. Vann hela tävlingen
gjorde St Raff les Girls’ School Choir från
Singapore, men ingen kunde ta ifrån oss den
känsla av seger som vi hade. Hemresan på
söndagen behöver en egen berättelse, men trots
stormvindar, inställda båtar och avstängda
broar kom vi alla hem till slut, mitt i natten
med bronset i säkert förvar.
Text: Sara Lidvik & Crister Jonsson
Foto: Carl-Gustaf Ljungren & Christina
Norholm Nikitidis
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Bilder från 2011
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Stickcafé

i församlingshemmet Skolgatan 4 Lomma
18–21
1 mars
12 april
3 maj
Välkomna med eller utan handarbete. Här
utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
Fika 25 kr
Lena Palmér tfn arbete 040-41 67 15
Vi behöver dina restgarner!
Vi har på församlingens Stickcafé valt att
stödja. Litauenhjälpen i Lomma, i deras
viktiga arbete. Därför ber vi om garn så vi kan
göra t.ex. raggsockar, sjalar, vantar
och mössor till vuxna, samt babyfiltar och
barnkläder till de små.
Vi tar tacksamt emot garn i församlingshemmet Skolgatan 4 eller enligt överenskommelse.
Kontakta Lena Palmér 040-41 67 15 eller
040-41 35 22.

Veckomässa
i församlingshemmet på Skolgatan 4
i Lomma onsdagar 18:15
under tiden 25 januari – 25 april.

SÖNDAGSLKUBBEN
Under några gudstjänster i vår kommer vi
erbjuda barnen en egen samling - Söndagsklubben. Träffarna, som är i kyrkan,
börjar strax innan predikan. Till söndagsklubben är alla barn välkomna, med eller
utan en vuxen. På söndagsklubben tänder
vi ljus för varje barn, pratar om bibelns
berättelser, sjunger m.m.
I vår träffas vi:
Söndagen den 19 februari kl 10
Söndagen den 8 april kl 10
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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

Kyrkans minsta

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: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15

Sopplunch

Andrum – pausen mitt i vardagen

Följande dagar serveras sopplunch
i Byskolan:

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 framförd på Lomma kyrkas underbara romantiska Willisorgel.
Möjligheter att ”slinka” in i kyrkan för att bara få vara en stund, absorbera skön musik ges
torsdagar mellan 12:00–12:30.

26 januari
9 februari (obs i församlingshemmet, Skolgatan)
22 februari (obs Askonsdag)
8 mars
22 mars
4 april Påsklunch – anmälan
19 april
3 maj
16 maj
31 maj
Lunchen inleds med middagsbön
i Lomma kyrka 12:00
Påsklunch onsdag 22 februari
12:00 Middagsbön
12:30 Påsklunch med silltallrik,
varmrätt, kaffe och kaka
Pris 50 kr
Anmälan senast 2 april till församlingsexpeditionen 040-41 61 20 eller till
carina.wenliden@svenskakyrkan.se

2 februari
16 februari
1 mars
15 mars
29 mars
12 april
26 april
10 maj
24 maj
Välkommen! Bengt Wittje, organist

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Några gånger per år firar vi gudstjänster speciellt anpassade för barn och familjer. Ofta
medverkar barnkören Sångfåglarna. Efter gudstjänsten äter vi kvällsmat eller fikar i
byskolan.
I vår firas dessa:
Söndagen den 5 februari kl 16 i kyrkan
Söndagen den 4 mars kl 16 i kyrkan
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Lomma församlingskår
Torsdagen den 9 feb. kl. 14:00 - 17:00
DOPFESTIVAL
Öppet hus i Församlingshemmet utställning – rundvandring - samtal och kaffe.
Visning av utställningen kl. 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 och 16:00.
Torsdagen den 15 mars kl.18:30
ÅRSMÖTE och ”Drömmar om liv” Sång och tankar Gunnel Rask.
Torsdagen den 26 april kl. 18:30
FRÄLSARKRANSEN – livets pärlor Lis-Marie Sandahl
Torsdagen den 24 maj kl.18:30
”ALLSÅNG i trädgården”
Helen Isacsson

Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Onsdag 1 februari

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 2 februari

12:00

Andrum – orgelandakt

Söndag 5 februari
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus

16:00

Dopfestivalgudstjänst, Sångfåglarna

Tisdag 7 februari

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 8 februari

18:15

Mässa i församlingshemmet

Lena Forsberg, ordförande, telefon: 040-41 17 13
Gunnel Sjöbeck, sekreterare, telefon: 040-41 38 14

Torsdag 9 februari
12:00
Middagsbön och sopplunch i
		
församlingshemmet, visning av
		doputställningen

KNITTES SAGOTEATER

Söndag 12 februari
16:00
Vattengudstjänst i församlingsSexagesima		hemmet
Det levande ordet

Tisdag 13 mars 14:30
“KATY UTAN FICKA”

Mamma känguru har ingen ficka på magen, där
hennes lilla unge, Katarina, kan sitta.
Båda två är så ledsna över att Katarina måste
springa bredvid sin mamma hela tiden. De vandrar
iväg för att försöka hitta en ficka. Det lyckas till slut
på ett överraskande vis...
Föreställningen varar 30 min. Från 2 år.
Församlingshemmet, Skolgatan 4
Kontakt: Kristina Markström

UNGDOMSGRUPPEN
är en mötesplats för dig som är 14 år och äldre.
Vi träffas varannan måndag kl 19-21 i församlingshemmets källare.
Ungdomsgruppen är en fantastisk möjlighet att träffa och lära känna nya människor.
Det finns ett program för varje träff som kan innehålla allt från spännande gäster,
utflykter, samtal om det mest oviktiga och det absolut viktigaste, film, bakning, m.m.
Varje träff avslutas med en andakt. Dessutom åker vi på läger en gång per år!

Måndag 13 februari

13-15

Orgelskoj i kyrkan

Tisdag 14 februari

13:30

Havsblick, café

Onsdag 15 februari

18:30

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 16 februari

12:00

Andrum, orgelandakt

Söndag 19 februari
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg

10:00

Högmässa, kyrkokören

18:00

Orgelkonsert

Tisdag 21 februari

13:30

Havsblick, andakt

Askonsdag 22 februari

12:00

Askonsdagsmässa, sopplunch

Söndag 26 februari
1 i fastan
Prövningens stund

10:00

Söndagsgudstjänst

18:00

Konsert

Kontakt: Kristina Markström
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Måndag 27 februari
14:30
Barngudstjänst i församlings		hemmet
Tisdag 28 februari

13:30

Havsblick, café

Torsdag 1 mars

12:00

Andrum, orgelandakt

Söndag 4 mars
16:00
Gudstjänst med stora och små,
2 i fastan		sångfåglarna
Den kämpande tron
Tisdag 6 mars

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 7 mars

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 8 mars

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag 11 mars
3 i fastan
Kampen mot ondskan

10:00

Söndagsgudstjänst, Ungdomskören

18:00

Orgelkonsert

Tisdag 13 mars

13:30

Havsblick, café

Onsdag 14 mars

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 15 mars

12:00

Andrum, orgelkonsert

Söndag 18 mars
Midfastosöndagen
Livets bröd

10:00

Högmässa, kyrkokören

16:00

Bröllopskul

Tisdag 20 mars

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 21 mars

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 25 mars
Jungfru Marie bebådelsedag

10:00

Högmässa

Måndag 26 mars
14:30
Barngudstjänst i församlings		hemmet
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 27 mars

13:30

Havsblick, café

Onsdag 28 mars

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 1 april
11:00
Ekumeniskgudstjänst tillsammans
Palmsöndagen		
med Strandkyrkan, Sångfåglarna
Vägen till korset		
och Strandkyrkans barnkör

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.
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.
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.
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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. 10-12
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
Präst :
Helena Agrell
Mobiltelefon: 0722-32 40 42
E-post:
helena.agrell@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

Församlingspedagog:
Kristina Markström
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
kristina.markstrom@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:
Mona Dahlskog
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:
Eva Persson
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
Kyrkorådets ordf:
Anders Rydström
Telefon:
040-41 22 33
Kyrkofullmäktiges ordf:
Sven Paulsson
Telefon:
040-41 44 50
Mobiltelefon:
0730-20 42 81

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

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

