Årg. 64 Nr 1

Januari 2010

Orgelinvigningshelg 6-7 februari
Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

Julen är undanplockad, fastan är här...
Vintern är ovanligt hård i år, trots att vi vet
att planeten blir varmare.
Julen är undanplockad, några ytterligare
hekto har lagt sig runt magen av allt det
goda som julen har att erbjuda.
Julen är undanplockad, ett nytt år har börjat
med förväntningar och förhoppningar
för mig och min familj, för Sverige och
världen, för Lomma och församlingen, för
dig och dig. Hur du än mår, hur du än har det
när julen är undanplockad vill jag påminna
dig om att Gud älskar dig för den du är, en
unik individ, ett originellt original.
Fastan är här
Fastan, övningens och förberedelsens tid.
Vi förbereder oss för att ﬁra påsk, ﬁra och
gestalta dramat genom död till liv. Graven
blir tom också detta år några dagar efter
döden, döden på ett kors.
Vi övar oss under fastan att avstå från
sådant som binder oss till tingen. Vi övar
oss i att avstå för att dela med oss till dem
som inte har det lika bra som vi.
Vi övar oss med vår kropp att avstå från en
eller ﬂera saker som vi tycker om: kaffe,
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kakor, godis, glass, vin eller vad det är för
dig. Vi övar oss för att vi mår kroppsligen
bättre när vi avstår.
Vi övar vår ande i att fokusera på Gud. Vi
kan avstå från onödiga intryck, från TV och
underhållning, för att under fastan ge Gud
mer av vår tid. Fastan är övningens tid för
bön och eftertanke, för gudsgemenskap.
Vi övar vår själ, vår personlighet, att bli mer
äkta, mer lik den själ, den personlighet, som
vi är tänkta att var. Vår äkta personlighet
hittar vi endast när vi relaterar till Gud
och varandra. Fastan är relationernas tid,
möte mellan Gud och människa, mellan
den Gud som var lydig intill döden, döden
på ett kors. Den Gud som ”likt vårdagsol i
morgonglöd gick fram ur natt och död till
liv för utan like. Därför, så länge världen
står, det efter vinter kommer vår också i
andens rike”.
Julen är undanplockad, fastan är här,
påsken är på väg.
Gud välsigne dig!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Kyrkorådet 2010–2014
Vid kyrkovalet hösten 2009 valde medlemmarna i Svenska kyrkan representanter på nationell
och stiftsnivå och kyrkofullmäktige i Lomma församling. Vid valet till kyrkofullmäktige erhöll
de borgerliga i Lomma församling 8 mandat, Arbetarpartiet Socialdemokraterna 7 mandat och
Församlingspartiet VÅR KYRKA i Lomma församling 6 mandat.
Kyrkofullmäktiges ledamöter valde vid sitt konstituerande sammanträde det kyrkoråd som
under mandatperioden kommer att utgöra församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om
församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet
leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över nämndernas och arbetsutskottens
verksamhet. Kyrkoherden, som är församlingens ledare, leder all verksamhet och är självskriven
ledamot i kyrkorådet.
Till kyrkorådets ordförande under mandatperioden valdes Anders Rydström med Bo Svensson som
vice ordförande. Förutom dessa valdes Sven Paulsson till ledamot i kyrkorådets arbetsutskott samt
till ledamöter i kyrkorådet valdes: Lena Forsberg, Thomas Nilsson, Anita Wigren, Bertil Björkman,
Camilla Ståhl, Kirsti Haaland, Gunnel Sjöbeck samt Crister Jonsson.
Som ersättare valdes: Björn Egerstedt, Lena Archenholtz, Peter Schön, Anna Ericson, Anna-Greta
Wandegren Heinegård, Kjell Nilsson, Annemarie Björkman, Ola Wilander, Jan Rask, Boel Jonsson,
Britt Midlöv.

Nytt processionskors till
Lomma kyrka
Att ta i bruk ny liturgisk rekvisita är alltid roligt
och inte minst när det är något vackert som kan
förgylla upplevelserna av våra gudstjänster. När
vi på första söndagen i advent tog i bruk, inte ett
utan två processionskors var det extra glädjande.
Glädjande för att vi äntligen har fått tillgång
till ett processionskors som också de minsta
kan bära. Varje dop inleds med procession
där ofta ett äldre syskon till dopbarnet skulle
kunna bära korset. Nu ﬁnns det ett kors som de
kan orka bära.
Glädjande för att gudstjänsterna blir vackrare
med det nya korset. Korset, det centralaste av det
centrala i kristen tro, mer än avrättningsredskap,
ett hopptes tecken från honom som hängde där,
för dig, för mig.
Korset bärs främst i våra processioner som ett
segertecken, ett trotsets tecken: ”I stormiga tider
en skara dock skrider mot himmelens ljus. Dess
hopp och dess härlighet världen ej ser, men före
går Herren med segerns banner.”
Glädjande för att Eva Wittje har designat
och tillverkat korset. Glädjande för att Gunnel
Sjöbäck har levererat glasdetaljerna.
Eva har inspirerats av kyrkorummet och
befintliga detaljer i Lomma kyrka. Korset
ovanför predikstolen som hade en pendang
ovanför den gamla orgeln. Treklöverformen
ytterst på korsarmarna är en gammal treenighets-

symbol som vi känner sedan tidig kristen tid.
På samma sätt ﬁnns symbolen för jordklotet
i kulan.
Tack Eva för ditt goda och vackra arbete, må
Gud välsigna dig och ditt skapande. Må Gud
välsigna dessa kors, så att de blir till glädje för
människor i Lomma församling.
Jan-Olof Aggedal
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Människans rätt till ett värdigt liv
Ett arbete för livet. Så kan Svenska
kyrkans internationella arbete beskrivas
– bokstavligt. Det gäller både förändring
på lång sikt och insatser i den akuta
katastrofen. Klimatfrågan är ett aktuellt
exempel.
– Förut visste vi att skyfallen kom i
november. Nu kan de komma närsomhelst
och ﬂera gånger om året, säger en bonde
i Malawi.
Bönder på många håll kän ner igen
beskrivningen. Att världens småbondefamiljer bidrar mycket lite till klimatförändringarna ger inget skydd.
Uteblivna regn, våldsamma regn eller regn
vid ”fel” tidpunkter innebär torka eller
bortspolat utsäde. Det betyder mindre
skördar och mindre mat, kanske svält.
Globala politiska beslut
Hjälp med mat, utsäde och vatten i det akuta
skedet räddar liv. Men det är ingen lösning
på lång sikt.
Kunskaper om terrassering, gödsling
med kompost, växelbruk och trädplantering
ökar mullhalten och fukten i jorden,
minskar risken för avrinning och erosion
och bidrar till större skördar.

– Jag ska fortsätta att utveckla mitt
jordbruk, säger Petros Abyio i Etiopien som
upplevt en sådan förändring.
Men det t a räcker i nte mot globala
klimatförändringar. De kräver politiska
beslut på global och nationell nivå och
förändringar i livsstilen i de länder som
bidrar mest till klimatförändringarna.
En tredelad helhet
Svenska kyrkans internationella arbete är
en tredelad helhet av akut hjälp, långsiktig
förändring och påverkan på beslutsfattare
och enskilda.
Besluten på F N:s k li mat möte i
Köpenhamn, inom världshandelsorganisa
tionen, internationella valutafonden och EU
får den största inverkan på människors liv
i decennier framåt. Därför agerar Svenska
kyrkan i sådana frågor.
Samtidigt for tsätter den långsiktiga
utvecklingen av jordbruk och miljövård.
Och när katastrofen ändå drabbar:
ett katastrof bistånd som även det har
människans rätt till ett värdigt liv i
centrum.
Sonja Gunnarsson
Svenskakyrkans informationsavdelning

Läs mer om Svenska kyrkans
internationella arbete på
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
Rent vatten är en förutsättning för ett värdigt liv. Bilden är från Bangladesh. Foto: Eva Pérez Järnil/IKON
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Året som gick i Lomma församling
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Orgelinvigning i Lomma kyrka 6-7 februari 2010
av den nybyggda 41-stämmiga Åkerman & Lundorgeln med pipverk
av en Henry Willis Ifrån 1876.
Invigningsprogram:

Lördagen den 6 februari
15.00

Invigningskonsert med David Briggs, USA (England)
Verk av Alfred Hollins, David Briggs, Herbert Howells,
Maurice Duruﬂé, Sir Edward Elgar, improvisationer av David Briggs

19.00

Konsert med Malmö Symfoniorkester
Konsert i a-moll op.100 av Marco Enrico Bossi för orgel och orkester.
Orgelsolist: Anders Johnsson
”Echo” – Konsert för orgel och stråkorkester av Enjott Schneider.
Orgelsolist: Bengt Wittje

Söndagen den 7 februari
11.00

15.00

Högmässa med välsignande av Willisorgeln
Församlingens körer
David Briggs, organist
Bengt Wittje, dirigent
Jan-Olof Aggedal, celebrant
Församlingens präster och kyrkvärdar
Konsert med Mikael Wahlin
Verk av Louis Vierné, Johann Sebastian Bach, Alfred Hollins
och Mikael Wahlin.

Arrangörer: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge
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Unik orgel på väg
till Lomma kyrka!
År 2010 kommer att präglas
av en unik musikhändelse
i Lomma kyrka. Sveriges
anrikaste
orgelbyggeri,
Åkerman och Lund, kommer att bygga en ny orgel i
Lomma kyrka med användande av ett pipverk som
kommer från en orgel som
byggdes i England av den
berömda
orgelbyggaren
Henry Willis.
Orgeln, som är planerad att
invigas 6–7 februari 2010,
består av 39 stämmor fördelade på tre
manualer och pedal. Instrumentet kommer
att berika och utveckla gudstjänstlivet och
konsertverksamheten med sin ”palett” av
romantiska och orkestrala klanger.
Henry Willis I var född 1821 och var från
1850-talet Englands ledande orgelbyggare.
Willis ﬁck sitt genombrott på ”The Great
Exhibition” i London 1851 och ﬁrman
hann färdigställa cirka tusen orglar fram
till Henrys död i februari 1901. Firman
existerar fortfarande i Liverpool, men är
sedan ett par år inte i familjen Willis ägo.
Henry Willis I brukar nämnas bland de
mest betydande orgelbyggarna i Europa
på 1800-talet. Han var son till en orgelbyggare, uppvuxen i norra delen av London,
och blev redan som pojke undervisad av
katedralorganisten Attwood. Henry Willis
var förutom orgelbyggare utövande organist, bland annat med tjänst i Hampstead
Church, vars Willisorgel från 1871 numera
står på sidoläktaren i Örgryte nya kyrka i
Göteborg.

Willis orglar kan benämnas ”romantiska”,
”symfoniska” eller ”orkestrala” men det
ﬁnns alltid en grund av klassiskt sjungande viktoriansk orgelklang. Orgeltypen
är speciellt lämpad och avsedd för psalmoch körackompanjemang. Willisorglarnas
andra funktion är att återge orkestermusik på orgel med hela synforniorkesterns
klangpaljett och dynamik.
Under 1880-talet uppfördes samlingslokaler och konserthus ”Town Halls” i många
engelska städer där den breda allmänheten
kunde höra orkestermusik och operamusik
spelad av virtuosa organister.
Den mest kända orgeln för en bredare
allmänhet är Royal Albert Hall som vi varje år kan höra och se i TV vid Last Night
of the Proms.
Bland Willis mest kända katedralorglar
är det värt att nämna: S:t Paul, Westmister Cathedral, Truro, Exeter, Oxford samt
Englands största orgel i katedralen i Liverpool. Lomma kyrka hamnar i gott och känt
sällskap. Vi ser fram mot nya spännande
möjligheter.
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Bröllopskul

Välkommen Helena!

Kanske funderar du på att gifta dig eller bara är
allmänt nyﬁken på vad som hör vigseln till.

Söndagen den 10 januari prästvigdes Helena Agrell till präst i
Lunds Domkyrka av biskop Antje Jackelén med fösta missiv
till Lomma församling som pastoratsadjunkt. Helena kommer
att tjänstgöra hos oss under sitt första år som präst. Helena
celebrerade sin första mässa den 24 januari klockan 10 då hon
också predikade och högtidligen mottogs till tjänst i vår församling av kyrkoherden, arbetskamrater och kyrkoråd.

Är du nyﬁken på vigselns traditioner?
Är du nyﬁken på vilken musik som passar?
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 7 mars 16:00 i Lomma kyrka.
Alla är välkomna, inte bara du som tänker gifta dig i Lomma kyrka under 2010!

PETRUSAKADEMIN

Veckomässa

Att ﬁra nattvard är helt centralt i kristen tro. I Lomma kyrka ﬁras nattvard ungefär
varannan söndag. I de ﬂesta kyrkor världen över ﬁras nattvard varje söndag och ﬂera
gånger varje vecka. I Lomma har det länge funnits ett behov av att ﬁra en lite enklare
nattvardsgudstjänst mitt i vecka. Under våren inbjuder vi därför till veckomässa i
församlingshemmet på Skolgatan 4 i Lomma följande onsdagar klockan 18:15:
7 april
14 april
21 april
28 april
5 maj
19 maj
26 maj

Församlingshemmet Skolgatan 4 tisdagar 19-21

10 februari
24 februari
3 mars
10 mars
17 mars
24 mars
31 mars

8 februari (OBS! måndag) Vad händer i våra hjärnor när vi lyssnar på musik?
Jan Fagius, professor i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

TACK FRÅN SJÖFOLKET

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.

9 mars De tre strömmarna i västerländsk religiositet: judendom, kristendom, islam
Jan Hjärpe, professor emeritus i Islamologi vid CTR, Lunds universitet
Petrusakademin leds av teol. dr. Jan-Olof Aggedal

Ny ljudanläggning i Lomma kyrka
Lagom till första söndagen i advent installerades ny ljudanläggning i Lomma kyrka. Den senaste tekniken har installerats, så
nu ska alla besökare kunna höra vad som sägs var man än sitter
i kyrkan. En ny ljudanläggning kommer också att installeras i
församlingshemmet på Skolgatan 4 under våren.
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Det kommer många båtar till Malmö hamnar. Men man måste bo i Lomma för att se
de ﬂesta av dem. Malmö redd, platsen där fartygen ankrar upp i väntan på en ledig
kajplats, ligger i Lommabukten. Farlederna in i hamnen kommer från nodväst.
Närmast Lomma ligger den vältraﬁkerade Oljehamnsrännan.
Det ﬁnns ytterligare en förbindelselänk mellan Lomma och sjöfarten. Karin och Jan
Rask samlar in julklappar till sjömän som besöker Malmö hamnar. Under ett antal år
har sjömansprästen kunnat vidarebefordra sådana till tacksamma ombordanställda
under julhelgen. Man kan förvånas över den glädje detta medför och den uppskattning
sjöfolket visar! I år hamnade julklapparna från Lomma bland svenska och ﬁlippinska
sjömän ombord på Östanvik (seglar med cement till Limhamn) och den panamaﬂaggade Shirakami, ett stort fartyg som lastade skrot.
Varmt tack till alla Er Lommabor som skänkte julklappar!
Jan Bergendorf, sjömanspräst i Malmö
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Ur almanackan

NYTT FRÅN FÖRSAMLINGSKÅREN
Församlingskårens årsmöte med bl.a. val av kårråd
kommer att äga rum i
Församlingshemmet torsdagen 11 februari kl. 18.30.
Lomma Församlingskår som är ansluten till Svenska Kyrkans Lekmannaförbund
ﬁrar 50-årsjubileum Söndagen den 21 februari 2010.
Vi börjar med FESTHÖGMÄSSA i Lomma Kyrka kl.10.00.
Därefter blir det samkväm och underhållning i Byskolan för medlemmar
och särskilt inbjudna, som anmält deltagande.
Välkomna!
Jan Rask, ordförande

Den skapande sången
Kan alla sjunga och hur fungerar rösten egentligen?
Eva Hallberg, sångartist och pedagog, ger svar och tar oss med på en lustfylld
resa genom röstens skapande universum.
Måndag 15 mars kl. 19–21, Församlingshemmet, Skolgatan 4 Lomma
Ingen föranmälan

Stickcafé
Torsdagen 4 mars, kl. 18-21
Torsdagen 8 april, kl. 18-21
Församlingshemmet, Skolgatan 4 Lomma
Lena Palmér
tfn 040-41 67 15, 040-41 35 22
Välkommen med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.

Margareta Uvemark
tfn 0731-828468

Sopplunch
Följande dagar serveras sopplunch i Byskolan:
Torsdag 4 februari
Askonsdagen 17 februari
Torsdag 4 mars
Torsdag 18 mars

Torsdag 31 mars
Torsdag 15 april
Torsdag 29 april
Torsdag 20 maj

Lunchen inleds med middagsbön (på Askonsdagen mässa) i Lomma kyrka 12:00.
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Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag den 4 februari

12:00

Middagsbön, Sopplunch

Lördagen den 6 februari

15:00

Orgelinvignings konsert

19:00

Orgelinvignings konsert

Söndagen den 7 februari
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus

11:00

Högmässa med välsignelse med
välsignelse av Willisorgeln

Tisdag den 9 februari

13:30

Havsblick

Söndagen den 14 februari
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg

10:00

Högmässa, Kyrkkaffe

Tisdag den 16 februari

13:30

Havsblick

Onsdagen den 17 februari
Askonsdagen

12:00

Askonsdagsmässa, sopplunch

Söndagen den 21 februari
1 i fastan
Prövningens stund

10:00

Högmässa, Lekmannakören 50 år

Tisdag den 23 februari

13:30

Havsblick

Söndagen den 28 februari
2 i fastan
Den kämpande tron

10:00

Söndagsgudstjänst

Tisdag den 2 mars

13:30

Havsblick

Onsdag den 3 mars

18:15

Mässa, församlingshemmet

Torsdag den 4 mars

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag den 7 mars
3 i fastan
Kampen mot ondskan

10.00

Högmässa

16:00

Bröllopskul

Måndag den 8 mars

14:30

Vardagsgudstjänst

Tisdag den 9 mars

13:30

Havsblick

Onsdag den 10 mars

18:15

Mässa, församlingshemmet

Söndag 14 mars
Midfastosöndagen
Livets bröd

10:00

Mässa med stora och små, kyrkkaffe

Tisdag den 16 mars

13:30

Havsblick

Onsdag den 17 mars

18:15

Mässa, församlingshemmet

Torsdag den 18 mars

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag den 21 mars
Jungfru Marie bebådelsedag

18:00

Godspelgudstjänst

Tisdag den 23 mars

13:30

Havsblick
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Ur almanackan

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Onsdag den 24 mars

18:15

Mässa, församlingshemmet

Torsdag den 29 april

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag den 28 mars
Palmsöndagen
Vägen till korset

11:00

Ekumenisk gudstjänst

Söndag den 2 maj
5 i påsktiden
Att växa i tro

10:00

Högmässa

Tisdag den 30 mars

13:30

Havsblick

Tisdag den 4 maj

13:30

Havsblick

Onsdag 31 mars

12:00

Middagsbön, Påsklunch

Onsdag den 5 maj

18:15

Mässa, församlingshemmet

18:15

Mässa i fastan, församlingshemmet

Lördag den 8 maj

13:00

Konﬁrmation

Skärtorsdagen den 1 april
Det nya förbundet

19:00

Mässa med altarets avklädande

10:00

Högmässa

Långfredagen den 2 april
Korset

18:00

Långfredagsgudstjänst, Stabat Mater

Söndag den 9 maj
Bönsöndagen
Bönen
Tisdag den 11 maj

13:30

Havsblick

Påskdagen den 4 april
Kristus är uppstånden

10:00

Påskhögmässa, kyrkkaffe

Torsdag den 13 maj

10:00

Söndagsgudstjänst

Annadag påsk 5 april
Möte med den uppståndne

10:00

Emmausmässa

Söndag den 16 maj
Söndag före pingst
Hjälparen kommer

10:00

Högmässa

Tisdag den 6 april

13:30

Havsblick

Tisdag den 18 maj

13:30

Havsblick

Onsdag den 7 april

18:15

Mässa i påsktiden, församlingshemmet

Onsdag den 19 maj

18:15

Mässa, församlingshemmet

Lördag den 10 april

13:00

Konﬁrmation

10:00

Högmässa

Söndag den 11 april
2 i påsktiden
Påskens vittnen

11:00

Kontraktshögmässa i Bjärred!

Söndag den 23 maj
Pingstdagen
Den Helige Ande

18:00

Orgelkonsert

Tisdag den 25 maj

13:30

Havsblick

Måndag den 12 april

14:30

Vardagsgudstjänst

Onsdag den 26 maj

18:15

Mässa, församlingshemmet

Tisdag den 13 april

13:30

Havsblick

Fredag den 28 maj

10:00

De minstas avslutning

Onsdag den 14 april

18:15

Mässa, församlingshemmet

18:00

Jazz-mässa

Torsdag den 15 april

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag den 30 maj
Heliga Trefaldighets dag

Lördag den 17 april

11:00

Konﬁrmation

Söndag den 18 april
3 i påsktiden
Den gode herden

10:00

Högmässa

19:00

Orgelkonsert

Tisdag den 20 april

13:30

Havsblick

Onsdag den 21 april

18:15

Mässa, församlingshemmet

Lördag den 24 april

13:00

Konﬁrmation

Söndag den 25 april
4 i påsktiden
Vägen till livet

10:00

Gudstjänst med stora och små och dop

Tisdag den 27 april

13:30

Havsblick

Onsdag den 28 april

18:15

Mässa, församlingshemmet
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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:
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-persson@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
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: 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: Ulrika Schlyter
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post:
ulrika.schlyter@svenskakyrkan.se
Kyrkväktare:
Eva Persson
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
Kyrkorådets ordf: Anders Rydström
Kontor:
040-41 22 33
Kyrkofullmäktiges ordf: Sven Paulsson
Kontor:
040-41 44 50 eller Mobiltelefon: 0730-20 42 81

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

