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Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

Korset är en dårskap…
Korset kommer för alltid vara det kristna tecknet.
Egentligen kan det tyckas märkligt att kristna
går omkring med ett avrättningsredskap runt
halsen. Jesus dör på ett kors och han uppstår så
att graven är tom. Korset symboliserar död och
den tomma graven liv. Eller är det så att korset
symboliserar något som är mer än död? Kanske
är det så att korset också talar om liv, om hopp,
om framtidstro? Långfredag och påskdag hör
samman. Jesu död och liv hör samman. Påsken
handlar om riktningen genom död till liv.
En dårskap…
För ett tag sedan fick jag frågan om varför Jesus
måste dö. Han som ville så väl, han som gjorde
gott, som hjälpte människor. Är det inte orättvist
att den som är god måste avrättas? Korset är en
dårskap. Men korset är en viktig dårskap i Guds
plan med mänskligheten. Vi kan uppleva Guds
plan och Guds handlande som en dårskap när
vi ser världen i dag. Hade Jesus fötts till jorden
idag hade han troligen inte fötts i ett stall i
Betlehem och han hade troligen inte dött på ett
kors men med all säkerhet hade han gått genom
död till liv för att uppstå till evigt liv. Att Jesus
dör på ett kors hör samman med att Gud i Jesus
alltid är verksam i historien med de historiska
förutsättningar som finns vid en viss historisk
tidpunkt. Vid tiden vid vår tideräknings början
var det en levande tro att enda sättet för Gud att
förlåta människan hennes bortvändhet, hennes
synd, var att dö likt ett djuroffer i templet. I vår
tankevärd är det en dårskap, men nu gjorde Gud
så, för det hände sig vid den tiden…

döden, känner mänsklighetens smärta in på bara
kroppen. Korset är kärlekens tecken.

Lomma församling bygger
vidare…

Korset symbolen för kristen tro
I korsets perspektiv får vi tro att Gud är nära
människan i alla livets situationer, även när
döden närmar sig, därför är korset livets
symbol. När vi i dopgudstjänsten ritar ett kors
på dopkandidatens panna, mun och hjärta är
detta livets symbol som vi ritar. Vi ber Gud att
välsigna den döptes tankar, ord och gärningar,
att det är de goda tankarna, de goda orden och
kärleken som ska strömma genom den döpte.
Korset talar om liv. Jesus dör på ett kors, det är
sant, men korset blir tomt, han läggs i en grav för
att uppstå till evigt liv och därför är korset livets
symbol. Korset en dårskap. Korset är för alltid
den kristna symbolen som påminner oss om att
också i det mörkaste mörker, i döden finns hopp
om liv. Påskens mysterium handlar om; genom
död till liv, från kors till tom grav. ”Livet vann,
dess namn är Jesus”.

Som du säkert märkt har kommundelen Lomma
vuxit en hel del under de senaste åren, vilket
även betyder att Lomma församling har vuxit.
Vi har blivit fler och kan glädja oss åt en kyrkotillhörighet på 83 %.
Många är de församlingsbor som önskar får sina
barn döpta, bli konfirmerade, ingå äktenskap
och bli begravda. Många är de församlingsbor
som dagligen besöker öppet hus för föräldrar
och barn ”De minsta”, sjunger i kör, samtalar
med präst eller diakon, träffas i ungdomsgrupp
eller stickcafé. Under lång tid har vi varit trångbodda i församlingshemmet och lokalerna har
ofta varit upptagna när någon vill vara där. Nu
kan vi se fram mot nya och fräscha lokaler i två

etapper. Först byggs församlingshemmet till
med ca 200 m2 i två våningar. På första våningen
byggs en cafélokal som jag hoppas kommer att
bli församlingens vardagshjärta precis som
jag hoppas att kyrkan ska vara församlingens
söndagshjärta.
På andra våningen bygger vi kontorslokaler.
I etapp två renoveras nuvarande lokaler där
vi kommer att få ändamålsenliga lokaler för
barn- och ungdomsverksamhet, reception och
samtalsrum. Visst det kommer att bli stökigt och
bullrigt ett tag, men den som väntar på något
gott…. Under hösten planerar vi att inviga allt
det nya.
Välkommen då! Välkommen nu, vi arbetar
som vanligt, all verksamhet pågår som vanligt,
gudstjänsterna pågår som vanligt.

Kristus är uppstånden!
Glad påsk!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Korset
är kärlekens tecken. Då Jesus är lydig intill
döden, döden på korset och offrar sig själv
är det ett sätt att älska världen tillbaka till
Gud. Genom sin död på korset försonar Jesus
människan med Gud. Han som själv var utan
fel och brist, utan synd och ändå helt och fullt
människa som delade människans livsvillkor,
är den som älskar världen tillbaka till Gud.
Korset påminner oss om att Gud i Jesus känner
människans livsvillkor, känner världens
orättvisor då han blev oskyldigt dömd till
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Återöppnande av Lomma kyrka
31 mars kl 10.00
Påskmässa
”Missa Ordinarium” med musik av Jens Andreasson & Bengt Wittje
Lomma kyrkokör under ledning av Bengt Wittje
Församlingens präster
Jan-Olof Aggedal, predikan
Påskkaffe i Byskolan

VARFÖR GÖR VI SÅ I KYRKAN?
Nyfiken på gudstjänst?
12 mars 18-20.30
6 maj 18-20.30
Möt församlingens präster och kyrkomusiker. Tillsammans samtalar vi om varför vi gör som
vi gör när vi firar gudstjänst. Vi får även möjlighet att sjunga några av gudstjänstens delar.
Församlingshemmet, Skolgatan 4.
Välkommen!

UTROTA HUNGERN!
Det kom ett brev från Svenska kyrkans internationella arbete
om kampanjen för att utrota hungern.
Det finns saker som borde vara självklara, som att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att vara
med och forma samhället och sina liv. Samtidigt räcker det att gå mindre än 100 år tillbaka i tiden i vårt eget land. Då
hade kvinnor ingen rösträtt och de som stred för den ansågs vara oansvariga mödrar som svek sina barn och män.

I många utvecklingsländer är kampen för jämställdhet den viktigaste utvecklingsfrågan. I Svenska
kyrkans internationella arbete möter vi många kvinnor och män som med mod och kraft kämpar mot
kvinnlig omskärelse, för kvinnors rätt till att äga mark och som driver frågan om lika representation i
kyrka och parlament.
I årets fastekampanj kan du vara med och stödja Angela, Saida, Yasmina och Ben när de på olika håll i
världen arbetar utifrån den grundläggande skapelsetanken: att alla människor – män, kvinnor, flickor och
pojkar – är skapade till Guds avbild och därmed har lika värde och lika rättigheter. Det finns en glasklar
koppling mellan ökad jämställdhet och minskad hunger. Låt oss därför göra allt för jämställdheten.
Din insats behövs! Erik Lysén, Internationell chef, Svenska kyrkan

Matkasse
I Lomma församling har vi bestämt oss för att vara med och utrota hungern. Ett sätt som
vi kommer att göra det på är att istället för att ge blommor eller en bok till den som är våra
gäster som föreläsare eller solister vid konserter ge en matkasse.
Du kan köpa en matkasse till någon du skulle vilja ge en gåva eller varför inte köpa en
matkasse till dig själv. En matkasse kostar minst hundra (100) kronor.
Plusgironummer: 90 01 22-3 Bankgironummer: 900-1223
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KONSERTER I FÖRSAMLINGSHEMMET
23 februari 18
Musik av Felix Körling & Olof Lindgren
Kristina Hellgren, sång, John Ehde, violoncell
Bengt Wittje, orgel och piano

10 mars 18
”New Vision”
Musik av Toto, Michael Thompson Band & Michael McDonald
Bengt Wittje, klaviatur, Tommy Falkenstam, gitarr
Hannes Wall, bas, Klemens Rosberg, trummor
Jonas Sandquist, sång
23 mars 15
Tommy Holmgren med flera

KONSERTER I LOMMA KYRKA
4 april 19
Carlos Barbossa Lima och Celia Linde, gitarr

13 april 19
Världsmusikgruppen ”Acoustic Sense” från Danmark tillsammans med Lomma
Kyrkokör
14 april 18
Verena Steffen, tvärflöjt (Schweiz)
Bengt Wittje, flygel
27 april 18
Orgelkonsert på Willisorgeln
James D Hicks, USA
18 maj 15
”Felicitas Kammarkör”
Emma Jonasson, dirigent
19 maj 18
Uruppförande av Violinkonsert nr 1 av Jens Andreasson & Bengt Wittje
Lomma Kyrkokör
Musiker från Malmö Symfoni Orkester
Klas-Göran Wahlgren, violin, Jörgen Tånnander, tvärflöjt
Bengt Wittje, dirigent
9 juni 18
Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson
Lomma Kyrkokör, Musiker från Malmö Symfoni Orkester
Bengt Wittje, dirigent
Arr: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge
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Stickcafé

Ungdomsgruppen

är en mötesplats för dig som är 14 och äldre.
Vi träffas måndagar 19.00-21.00
i församlingshemmet, Skolgatan 4.
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

Sopplunch

Följande dagar serveras sopplunch i Byskolan:
13 februari (Askonsdagen)
28 februari
14 mars
27 mars Påsklunch pris 60 kr
11 april
25 april
23 maj
Till påsklunchen behöver man anmäla sig till husmor carina.wenliden@svenskakyrkan.se
eller 070-99 314 77 senast 19 mars.
Lunchen inleds med middagsbön i Lomma kyrka 12:00

Kyrkfärd
Vårens kyrkfärd, den 3 april går till S:t Olofs kyrka, som är
en av de vackraste och mest intressanta på Österlen.
Kyrkan är tillägnad S:t Olof, den norske kungen Olof Haraldsson
eller Olav den helige (995-1030).
Buss går från församlingshemmet, Skolgatan 4 kl. 12.30
och från Havsblick 12.35. Beräknad hemkomst 17.30.
Efter besöket i kyrkan dricker vi eftermiddagskaffe. Kostnad 60 kr.
Anmälan till Ingrid Sivberg, senast den 26 april på telefon 040-41 34 20.
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i församlingshemmet Skolgatan 4 Lomma
18–21
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

Barngudstjänster
Vid ett par tillfällen i höst firas barngudstjänst på
kyrkans minsta i församlingshemmet.
De korta gudstjänsterna är fyllda med mycket sång,
musik och rörelse utifrån ett visst tema.
Måndag 25 februari 14.30
Måndag 18 mars 14.30
Måndag 22 april 14.30 i Alnarpsparken

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
13–15
Tisdagar
13–15
Onsdagar
9.30–11.30
Fredagar
9.30–11.30
Torsdagar
9.30–11.30 Babycafé
En dag endast för de allra minsta 0 – ca 1 år

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Picknick måndag 22 april
Vi träffas framför slottet i Alnarp kl.13 och vi firar barngudstjänst kl.14.30.

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.

Sommaravslutning fredagen den 24 maj klockan 10.00
Vi börjar i Lomma kyrka, därefter blir det pannkakor och glass, utomhus vid Byskolan.
Ta gärna med något att sitta på!
Varmt välkomna!
Information: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15
7

8

9

Gudstjänst med små och stora
Några gånger per år firar vi gudstjänster speciellt anpassade för barn och familjer.
Efter gudstjänsten klockan 16 äter vi kvällsmat.
3 mars
Församlingshemmet, Skolgatan 4

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 12:00–12:30.
Församlingshemmet
7 mars
21 mars
Lomma kyrka
4 april
18 april
2 maj
16 maj
30 maj

Mässa runt ett bord

7 mars 15
Sång av duon Sköna Bönor och årsmöte
4 april 15
Diakonicentralen i Lund
Mats Högelius, föreståndare
16 maj 15
Sjung i församlingshemmets trädgård
Allsång med Helen Isacsson
Lomma församlingshem, Skolgatan 4.
Information: Lena Forsberg, ordförande, telefon: 040-41 17 13.

Kyrkovalet 15 september
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende
av människors engagemang. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar
möjlighet att rösta på de grupper och de personer som ska besluta om frågor
som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.
När är kyrkovalet?
Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val
vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

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 17 januari till och med 25 april.

Vad väljer jag?
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroende att styra kyrkan de
kommande fyra åren. Direkt val sker till kyrkofullmäktige i Lomma församling,
till stiftsfullmäktige i Lunds stift och till kyrkomötet på nationell nivå.

Hoppets förutsättningar

Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara
medlemmar i Svenska kyrkan och var folkbokförd i Sverige den 1 augusti 2013,
då röstlängden fastställs.

Föreläsning av Lars Björklund, tidigare sjukhuspräst
och numera kaplan på Sigtunastiftelsen.
Måndagen den 11 mars kl 19
Lomma församlingshem, Skolgatan 4
Biljetter: 50 kr säljs på biblioteket i Lomma
Arr: Lomma-Bjärred Riksteaterförening & Lomma församling
10

Lomma församlingskår
Våren 2013

Mer information om kyrkovalet finner du på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
och när valet närmar sig i Lommabladet eller www.svenskakyrkan.se/lomma
och här i församlingsbladet.
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Nytt från kyrkogården
Våren kommer så småningom, även om det kan
kännas avlägset när det ännu faller lite snö. I år
infaller påsken tidigt, så förvaltningen hoppas
på en kort vinter för att kunna och hinna ställa
i ordning alla gravar till påskhelgen.
Buxbomssoten som började på Gamla kyrkogården har dessvärre spridits till samtliga
kyrkogårdar. För att de drabbade gravplatserna
inte ska ”försvinna” för betraktaren har vi
beslutat att bränna plantorna och låta resterna
stå kvar.

Lösa gravstenar
Samtliga gravstenar högre än 30 cm kontrolleras
nu vad gäller monteringen. Detta beror på att
många olika metoder har använts under åren och
kvaliteten på dem idag skiftar väldigt mycket.
Vi kommer att provisoriskt säkra de stenar
som är otillräckligt säkra och skicka ut brev till
respektive gravrättsinnehavare.
Ulrika Schlyter
Kyrkogårdsföreståndare
tfn 0704-41 66 10

Arbetet med att anlägga vackra och intressanta
platser har resulterat i ett ginkgoträd på
Kapellkyrkogården och en japaninspirerad
rabatt inne på Östra kyrkogården.

I Lomma finns två trossamfund representerade,
Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. Våra
församlingar har en nära relation genom samtal,
gudstjänstgemenskap, julkrubbevsiningar och
mycket mer. Vid Strandkyrkans 25-årsjubileum
uppvaktade Lomma församling med en ikon,
som ett tecken på att vi alla älskar en och
samma Gud i Jesus Kristus. Per Martinsson,
pastor och församlingsföreståndare i Lomma
Missionsförsamling har skickat en hälsning till
oss i Lomma församling där han bland annat
skriver:
Ett nådens år önskar vi er. Det är en förunderlig sak med att vara församling. I en
församlingsgemenskap finns alltid en förväntan
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Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Lomma kyrka är stängd för reparationer och öppnas åter på påskdagen den 31 mars 2013.
Söndagens gudstjänster firas i församlingshemmet på Skolgatan 4.
Söndag 3 mars
16.00
3 i Fastan		
Kampen mot ondskan 		

Gudstjänst för små och stora
Syskonrytmik, Kulturskolan
Kvällsmat

Tisdag 5 mars

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 7 mars

18.00

Bordsmäss i församlingshemmet

Söndag 10 mars
Midfastosöndagen
Livets bröd

10.00

Högmässa, solist, mingelkaffe

Tisdag 12 mars

13.30

Havsblick, café

Torsdag 14 mars
12.00
Middagsbön i Lomma kapell,
		sopplunch

Vanvårdade gravar
Det f in ns nu et t antal g rav platser vars
skötselavtal har gått ut. Dessa kommer tyvärr att
stå ovårdade/vanvårdade ännu en tid, eftersom
vi måste följa en fastslagen arbetsgång. Vi
kommer att återta dessa platser så fort det låter
sig göras.

Strandkyrkan har funnits
i 25 år

Ur almanackan

om att det väntar goda dagar. Inte främst för
oss personligen utan vi tror på de goda dagarna
för mänsklighetens skull. Vi tror detta för att
Guds son, Jesus Kristus, genom sitt liv förberett
Guds rike. Ett rike som alltmer genomsyrar vår
tillvaro.
Vi, i Strandkyrkan, gläder oss över vår
gemenskap med er församling och vi upplever
det som mycket meningsfullt att få mötas. Vi
vill även tacka för hälsningen från er församling
i samband med vårt 25 årsjubileum, som
frambars av er egen Jan-Olof Aggedal. Det var
en hälsning som värmde hjärtan i vår församling
i Strandkyrkan. Gåvan som överräcktes har fått
sin plats i vårt kyrkorum.
Så vill vi till sist åter önska er ett gott nytt år och
måtte våra vägar korsas ofta till glädje för båda
församlingarna.

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 17 mars
Jungfru Marie bebådelsedag

10.00

Högmässa, körsång, mingelkaffe

Måndag 18 mars

14.30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 19 mars

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 21 mars

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 24 mars
11.00
Ekumenisk gudstjänst i
Palmsöndagen 		
församlingshemmet, Kyrkkaffe
Vägen till korset			
Tisdag 26 mars

13.30

Havsblick, mässa

Onsdag 27 mars
12.00
Middagsbön i Lomma kapell,
		påsklunch
Skärtorsdag 28 mars
19.00
Skärtorsdagsmässa med
Det nya förbundet		
altarets avklädande i
		församlingshemmet
Långfredag 29 mars
15.00
Korset		

Långfredagsgudstjänst i
församlingshemmet, solist

Påskdagen 31 mars
10.00
Påskmässa med återöppnande
Kristus är uppstånden		
av Lomma kyrka, kyrkokören,
		kyrkkaffe
Annandag påsk 1 april
Möte med den uppståndne

10.00

Emmausmässa

Tisdag 2 april

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 4 april

12.00

Andrum, orgeln i kyrkan

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 7 april
2 i påsktiden
Påskens vittnen

11.00

Kontraktshögmässa i Hyby kyrka

Torsdag 16 maj

12.00

Andrum, orgeln i kyrkan

Pingstafton 18 maj

15.00

Konsert

Tisdag 9 april

13.30

Havsblick, café

10.00

Högmässa, mingelkaffe

Torsdag 11 april

12.00

Middagsbön, sopplunch

Pingstdagen 19 maj
Den helige Anden

18.00

Konsert, uruppförande

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Tisdag 21 maj

13.30

Havsblick, andakt

11.00

Konfirmation

Torsdag 23 maj

12.00

Middagsbön, soppa

19.00

Konsert

Fredag 24 maj

10.00

Minstas avslutning

Söndag 14 april
3 i påsktiden
Den gode herden

11.00

Konfirmation

Se dagspressen

18.00

Konsert

Söndag 26 maj		
Heliga trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande

Tisdag 16 april

13.30

Havsblick, andakt

Tisdag 28 maj

13.30

Havsblick, café

Torsdag 18 april

12.00

Andrum, orgeln i kyrkan

Torsdag 30 maj

12.00

Andrum, orgeln i kyrkan

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 21 april
4 i påsktiden
Vägen till livet

10.00

Högmässa, mingelkaffe

Måndag 22 april

14.30

Barngudstjänst i Alnarpsparken

Tisdag 23 april

13.30

Havsblick, café

Torsdag 25 april

12.00

Middagsbön, soppa

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

11.00

Konfirmation

18.00

Konsert

Söndag 28 april
5 i påsktiden
Att växa i tro

10.00

Högmässa

Torsdag 2 maj

12.00

Andrum, orgeln i kyrkan

Söndag 5 maj
Bönsöndagen
Bönen

10.00

Högmässa, mingelkaffe

Tisdag 7 maj

13.30

Havsblick, andakt

Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting

18.00

Gudstjänst med musik

Söndag 12 maj
S. före pingst
Hjälparen kommer

11.00

Konfirmation

Tisdag 14 maj

13.30

Havsblick, café

Lördag 13 april

Lördag 27 april
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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 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:
Anders Nihlgård
Mobiltelefon:
0730-33 93 98
E-post:
anders.nihlgard@telia.com
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.

