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Jonas ny präst i Lomma

Gränsöverskridande gränser
Vi har vant oss vid att passera den ena
gränsen efter den andra utan några som
helst problem. Ibland behöver vi vifta lite
med passet för att få passera, oftast inget
mer. Det är så naturligt att världen är global,
att vi besöker varandra, lär av varandras
kulturer, upptäcker att vi människor är
ganska lika i vår olikhet. Gränslösa gränser
har blivit något naturligt i vårt sätt att
umgås i en global tid. Samtidigt skapar
gränslösa gränser rädsla för att något som
vi har innanför våra gränser ska gå förlorat.
Kanske handlar det om vår identitet som
land, som folk, som kristna. Mycket
påtagligt ﬁck jag erfara denna rädsla när
jag kroppsvisiterades på Kastrup efter
ankomst (!). Jag kom från ett främmande
land, Syrien. Bara att jag besökt detta
land gjorde mig till potentiell terrorist i
Danmark, så svensk jag är.

samman med varje människas uppgift att
älska sig själv och sina medmänniskor, att
göra och vara så som jag önskar att andra
ska vara mot mig.

Visst, vi behöver gränser och vi behöver
bli gränsöverskridande. Vi behöver gränser
på livets alla områden, gränser som hjälper
oss att leva tillsammans i trygghet, fred
och rättvisa. Man ska kunna leva tryggt
i sitt eget hus utan att bli så desperat att
man skjuter vilt omkring sig. Våra barn
ska kunna cykla tryggt hem från skolan
utan att behöva riskera att möta våldsmän.
Vi ska kunna leva tryggt i vår familj och på
vår arbetsplats utan att utsättas för fysiska
eller psykiska trakasserier. Utan gränser
blir det farligt att leva. Utan gemensamma
spelregler blir livet farligt.

kyrkoherde

Vi behöver bli gränsöverskridande, pröva
vad som kan vara gott, rätt och riktigt. Vi
ställs hela tiden inför etiska avväganden.
Vi har att välja, att göra si eller att göra så.
Att inte välja är också ett val. Som kristen är
Jesus min förebild. Han som älskar mig, han
som älskar varje individ för just den individ
som hon är. Mitt sätt att vara och välja hör
2

Lomma församling har nu, när Jonas är på plats, tre ordinarie präster. Under år 2008
arbetar även Heinz Jackélen extra i församlingen.
Jag heter Jonas Gehlin, är 34 år och kommer ursprungligen
från det lilla samhället Bor utanför Värnamo i Småland.
Numera bor jag i Lund tillsammans med min fru Sara.
1993 kom jag till Lund för att läsa teologi och historia och
hade siktet på att bli lärare i religion och historia. Så blev
det inte.

Vårens övergång i sommar är naturens
gränsöverskridande tid. Sommaren har
sin gräns när höst och död träder in. Men
nu gäller ljus, liv, hopp, framtidstro. Jag
drömmer om dagar i stolen vid havet,
en god bok, sol och bad, men också
om att vi människor ska våga pröva
gränsöverskridande gränser.
Låt oss tala med varandra om gränsöverskridande gränser, pröva gränsen och hjälpa
varandra att på samma gång sätta gränser
och vara gränsöverskridande. Djupast
handlar det om respekt, respekt för min
medmänniska och respekt för mig själv.
Jan-Olof Aggedal

Efter några år upplevde jag Guds kallelse att bli präst och
jag prästvigdes i Växjö 2003. Missivåret gjorde jag i Nybro
och därefter kom jag tillbaka till Lunds stift och började
arbeta i Fränninge-Vollsjö och Östra Kärrstorps församlingar
i Sjöbo kommun.
På min fritid ägnar jag mig gärna åt matlagning, idrott och
bluesbandet, där jag spelar trummor.
Fr.o.m. den 1 maj är jag präst i Lomma församling. Tack för det ﬁna mottagandet i
samband med gudstjänsten den 4 maj! Det är spännande att få komma hit – igen! Första
studieåret bodde jag just i Lomma. Lomma församling är en växande församling och en
spännande församling att leva och verka i!
Jag ser mycket fram emot att få möta er församlingsmedlemmar i olika sammanhang.
Hör gärna av dig om du vill ha hembesök eller känner någon som vill det. Som präst
ﬁnns jag förstås även tillgänglig
för själavård, enskilda samtal och
bikt.
En del av min tjänst är inriktad
mot familjer och församlingens
yngre. Jag tror på Kyrkan som en
viktig och värdefull mötesplats
där bar n, familjer och v uxna
kan mötas i såväl vardag som
gudstjänstﬁrande. Med Kristus i
centrum kan vi tillsammans med
varandra, församlingsmedlemmar,
förtroendevalda och anställda,
vara med att bygga en levande
församling. Vi har alla något att
bidra med!
Med önskan om allt gott inför den
stundande sommaren.
Jonas Gehlin
komminister

Lommas präster fr. v. Heinz Jackélen, Jonas Gehlin,
Jan-Olof Aggedal och Karin Riberth Persson.
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Ett historiskt vägval
Öppnandet av prästämbetet för kvinnor var ett viktigt vägval för Svenska kyrkan.
För kvinnorna gav det en möjlighet att äntligen få följa sin kallelse. Redan 1919
väcktes frågan om kvinnors möjlighet att bli präster. Det skulle dröja nästan 40 år
innan kvinnans tillträde till prästämbetet blev verklighet.

Efter införandet av kvinnlig rösträtt 1921
väcktes frågan om kvinnors möjligheter
att få statliga tjänster. Två år senare ﬁck
kvinnor rätt till statliga arbeten och
allmänna uppdrag efter en lagändring.
Lagen gällde inte för prästtjänsten
eftersom kyrkomötet valt att skjuta frågan
på framtiden.
En långdragen process
Efter andra världskriget blev statliga
ämbeten och tjänster lika enligt lag för
kvinnor och män. Frågan om kvinnors
möjlighet att bli präst blev åter aktuell.
En utredning kom där man inte såg några
hinder för kvinnliga präster, förutsatt
att det redan fanns en manlig präst i
församlingen där de anställdes. Men
förslaget avvisades. Det fanns en rädsla
för att kvinnors prästvigning skulle leda
till splittringar inom kyrkan.
Ett lagförslag om kvinnors möjlighet att
bli präster kom 1957. Förslaget avslogs av
Kyrkomötet för att man ville få mer tid
för samtal och diskussion. Regeringen
lade året efter fram en proposition i
riksdagen om kvinnors behörighet till
prästerlig tjänst. Vid omröstningen i
kyrkomötet 1958 röstades lagförslaget
igenom. De första kvinnorna prästvigdes
palmsöndagen 1960. Elisabet Djurle i
Stockholms Storkyrka av biskop Helge
Ljungberg, Ingrid Persson i Härnösands
domkyrka av biskop Ruben Josefsson och
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Margit Sahlin på S:ta Katharinastiftelsen
i Stockholm av ärkebiskop Gunnar
Hultgren.
Beslutet grundades i teologisk övertygelse
om att alla – oavsett kön – skulle ha
möjlighet att inneha alla tjänster i kyrkan.
Eller som en av reformens tillskyndare
skrev ”Vi äro dock inte främst könsvarelser
utan födda till medborgare i Guds rike.”
Sin första kvinnliga kyrkoherde fick
Svenska kyrkan tio år senare då Margit
Sahlin blev kyrkoherde i Engelbrekts
församling i Stockholm. År 1990 blev
Caroline Krook domprost i Stockholm
och sju år senare ﬁck landet sin första
kvinnliga biskop Christina Odenberg i
Lunds stift. År 2007 vigdes Antje Jackelén
till biskop i Lund efter att som första
biskop redan i första valomgången fått
över 50 procent av rösterna.

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor
och män i arbetslivet började därmed gälla
fullt ut inom Svenska kyrkan.
Enligt kyrkoordningen som gäller från
2000 får bara den prästvigas som ”i alla
uppgifter tjänstgöra tillsammans med
andra som vigts till ett uppdrag inom
kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön”.
Motstånd mot kvinnors prästvigning ses
idag som ett arbetsmiljöproblem och
behandlas enligt gällande lagstiftning.
Framstående kvinnor tidigt

Vasa kyrka i Stockholm i samband med
en rösträttskonferens.
Under åren som följde, framförallt efter
1940-talet, var det flera kvinnor som
predikade i kyrkor, några av dem skulle
senare komma att vara bland de första
prästvigda kvinnorna.
Beslutet 1958, som innebar att alla
kyrkliga tjänster nu var öppna för både
kvinnor och män, förändrade kyrkan
och bilden av Svenska kyrkan. Det var
ett historiskt vägval.

Även om lagstadgande om kvinnliga
präster kom först 1958 har det funnits
framstående kvinnor inom kyrkan långt
tidigare.
Redan på 1820-talet förekom kvinnliga
predikanter. De tilläts inte predika
inne i kyrkorna, men samlade istället
stora åhörarskaror på kyrkbackar runt i
landet.
Första gången det ﬁnns dokumenterat
att en prästvigd kvinna predikat i
Sverige är 1911. Anna Howard Shaw,
metodistpräst från USA talade i Gustav

Boel Hössjer Sundman
Projektledare för ”Ett historiskt vägval”
Foto: Jim Elfström/IKON

Försvårande klausul
Vid beslutet om även kvinnor kunde
bli präster röstade man även igenom
en klausul. Ingen präst skulle behöva
utföra något som stred mot den egna
övertygelsen. Klausulen gjorde det i
praktiken svårare för kvinnor att verka i
vissa stift och församlingar.
I slutet av sjuttiotalet bestämde
kyrkomötet att kyrkans ofﬁciella hållning
– att alla kan vara präster – alltid ska gälla
när olika åsikter står mot varandra.

Kyrkans Minsta och Babycafé
har sommarlov.
Höstterminen börjar
måndagen 18 augusti kl 13.
Information Lena Palmér.
Tel 040-416715 eller 040-413522.

Vid kyrkomötet 1982 togs klausulen bort.
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KONFIRMAND?
Anmälan senast den 27 juni
Varje år konfirmeras cirka 46 000
ungdomar i Svenska kyrkan. För många
blir konﬁrmationstiden ett minne för
livet. Det kan den bli för Dig också!
Vi hälsar dig, som börjar i klass åtta
t il l höst en , sp eciel lt väl kom men
som konfirmand i Svenska kyrkan i
Lomma!
Konﬁrmationsläsningen ger dig en
inblick i vad kristen tro innebär. Som
konfirmand får du vara med om en
intensiv tid med många diskussioner och
funderingar varvat med upplevelser, sång
och musik och garanterat många glada
skratt! Att åka på konﬁrmandläger brukar
vara en av lästidens höjdpunkter. Den
dag som avslutar din konﬁrmationstid
f iras med en festlig och högtidlig
konf ir mationsg udstjänst i Lom ma
kyrka.
Konﬁrmationsläsningen är kostnadsfri.
Äv e n k o n f i r m a n d l ä g r e t b j u d e r
församlingen på.

Tisdagsgruppen
Tisdagsgruppen träffas kl 17:30-19:30
varannan vecka hela läsåret 2008-2009
med start månadsskiftet september/
oktober och avslutas med konﬁrmation
under våren 2009.
Onsdagsgruppen
Onsdagsgruppen träffas kl 17:30-19:30
varannan vecka hela läsåret 2008-2009
med start i månadsskiftet september/
oktober och avslutas med konﬁrmation
under våren 2009.

Lördagsgruppen träffas en lördag i
månaden kl 09:30-12:30 hela läsåret
2008-2009 med start i månadsskiftet
september/oktober och avslutas med
konﬁrmation under våren 2009.
Sommargruppen

Alla ungdomar, som börjar klass åtta till
hösten och som bor i Lomma församling,
får en särskild inbjudan till konﬁrmatio
nsundervisningen per brev.
Information om konfirmationsundervisningen ﬁnns också på vår hemsida:

Platsgaranti och turordning

Där kan du även anmäla dig till någon
av våra grupper.
Vi erbjuder följande dagar och tider:
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Vi önskar din anmälan senast den
27 juni. Under juli månad får du en
bekräftelse på att vi tagit emot din
anmälan samt vilken grupp du kommer
att tillhöra.

Har du frågor är du välkommen att
höra av dig till prästen Karin Riberth
Persson telefon 040-41 45 10, 070441 66 07 eller e-post karin.riberthpersson@svenskakyrkan.se.

Lördagsgruppen

Sommargruppen träffas under tre veckor
varje vardag på sommarlovet måndagfredag kl 10:00-12:00 med start efter
vårterminens slut. Konﬁrmationen sker
i början av juli 2009.

www.svenskakyrkan.se/lomma

Du kan anmäla dig genom att fylla i
anmälningsblanketten som du får per
brev hem till dig. Du kan även gå in
på vår hemsida www.svenskakyrkan.
se/lomma och anmäla dig.

Vi som arbetar med konfirmander i
Svenska kyrkan i Lomma ser fram emot
en spännande och kul tid tillsammans
med alla er!

A l la a n m äld a som b or i L om m a
församling är garanterade plats i konﬁr
mandundervisningen.
Vid gruppindelningarna tillämpar vi
turordning efter inkommen anmälan.
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Konserter i Lomma kyrka

Sommarkväll i församlingshemmet

1 juni kl 18, Musikalkonsert
Mariakören, Ungdomskören, musiker.
Körledare: Bengt Wittje
8 juni kl 18, Lars-Erik Larsson 100 år!
Förklädd Gud, Lomma Kyrkokör, MSO, solister. Dirigent: Bengt Wittje
15 juni kl. 18, Pianoafton
20 juli kl. 18, Orgelkonsert
Kevin Duggan, Bornholm (Ingår i Skånes Orgelveckor)
22 juli kl 19, Orgelkonsert
Jonathan Dimmock, USA (ingår i Skånes Orgelveckor)
27 juli kl 18, Orgelkonsert
Josef Kotowitz, Polen (ingår i Skånes Orgelveckor)
31 juli kl 19, Konsert
Duo Aurora (ingår i Skånes Orgelveckor)
3 augusti kl 18, Orgelkonsert
Marcello Gianini, Brasilien (ingår i Skånes Orgelveckor)
6 augusti kl 19, Orgelkonsert
Bogdan Narloch, Polen (ingår i Skånes Orgelveckor)
7 augusti kl 19, Konsert
New Orleans Heat
10 augusti kl 18, Konsert
Olivier Eisenmann, orgel, Verena Steffen, tvärﬂöjt
(ingår i Skånes Orgelveckor)
12 augusti kl 19, Konsert
Ensemble Flatterie
31 augusti kl 18, Gitarrkonsert
Celia Linde
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26 juni
En smak av sommar
Sång och lyrik med Maria Jönsson
3 juli
Spedetröjor och pulsvärmare
Om stickning förr och nu med Inger Olsson
10 juli
”Svenska kyrkan långt borta och nära”
i ord och ton med Björn Jernström och Elinor Uvemark
17 juli
Bortom horisonten
Britta Kinning delar med sig av sina bilder och tankar
24 juli
Våra vackraste psalmer
Allsångskväll med Jan-Olof Aggedal, Bengt Wittje och inte minst oss själva
Kaffebordet står dukat från 18 i församlingshemmets trädgård, Skolgatan 4,
programmet startar 18:30.
Välkomna!
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Stickcafé
Vi träffas första torsdagen i månaden
4 september, 2 oktober, 6 november kl 18 – 21
Välkommen med eller utan handarbete. Här utbyter vi idéer
och hämtar inspiration. Ingen föranmälan behövs.
Fika 25 kr

Olika som bär
Onsdagen 24 september kl 19-21 i församlingshemmet
Om syskonskapet – vår längsta relation.
Ing – Marie Rundvall, barn och utbildningschef, tar upp många intressanta
frågor med oss.
Hur präglas jag av att komma först i syskonskaran?
Är yngsta barnet alltid bortskämt?
Kostnad för kvällen 25 kr.

Lomma församlingskår
Torsdag den 11 september 18:30
Personliga minnen från 2:a världskriget. Bordssamtal
Alla är välkomna till sammankomsterna
i Lomma församlingshem, Skolgatan 4
Information: Jan Rask tfn 040-413329

Middagsbön med sopplunch
har uppehåll under sommaren
och börjar igen torsdagen den 25 september.

Anmälan och frågor till Lena Palmér
040 – 416715 (arbete) 040 – 413522 (hem)
Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma

VÅR KRISTNA TRO
Välkommen att vara med i studiecirkel. Vi samlas i församlingshemmet,
Skolgatan 4 tisdagar 18:30.
2 september
14 oktober
11 november

Ett är nödvändigt
Tacksägelsedagen
Den yttersta tiden

Samtalsledare: Jan Rask 040-413329
Lomma församling i samarbete med SENSUS
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Vid förra årets ”De äldres fest på Dansrotundan” serverade kyrkvärden
Jan Rask nöjda besökare. Årets fest blir den 10 september.
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En liten bussresa...

Ur almanackan

... gör människor på gott
humör!
Eller är det kanske gemenskapen?
Svenska Kyrkan i Lomma
ordnar varje vår en utﬂykt
och i lagom vackert bussturväder åkte en samlad skara
iväg på eftermiddagen
den 17 april. Färden gick
den vackra kustvägen
mot Helsingborg och
man kunde konstatera att
våren började göra sitt intåg i västra delen
av Skåne. Träden skiftade i pastellgrönt,
måsarna gjorde djupdykningar efter lantbrukarnas harvar på åkrarna och en och
annan motorcykel körde om oss.
Då är det vår!
Första anhalten var Sundsgårdens folkhögskola strax söder Helsingborg. Här
ﬁnns ett antal olika linjer: musik, teater,
teckenspråk, afasi, dyslexi med ﬂera.
Skolan startades 1938 som en
lantmannaskola men har under åren
utvecklats till en bland Sveriges största
folkhögskolor med ett underbart läge,
inbäddad i vacker natur. I restaurangen
serverades kaffe samtidigt som man kunde
njuta utsikten över Ven och vattenglittret
över Öresund som till och med är världens
mest traﬁkerade sund!
I Helsingborg togs vi emot i Mariakyrkan
som ligger mitt i staden. Kyrkan började
byggas på 1300-talet och stod färdig ca
1410. Informationssekreterare Kent Kvist
berättade om kyrkans interiör och exteriör
på ett fängslande och medryckande sätt,
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det gick helt enkelt inte att slöa till under
hans intressanta information!
Nu vet vi alla att i källaren ﬁnns silverkammaren med många gamla och vackra
silverföremål varav äldsta föremålet är
en kalk från omkring år 1600. Akustiken
är fantastisk, inte konstigt att många
konserter, jazzkvällar m.m. genomförs
här.
Under hemresan kom vi nära Glumslövs
kyrka. På kyrkogården ligger vår stora
författare och skald Gabriel Jönsson
begravd. På hans gravsten står inristat:
”Själv sjöng jag blott en liten stund – sjung
för mig evigt Öresund!”
Avslutningsvis en liten strof av Gabriel
Jönsson:
”Här svallar Sundet mot ljusa stränder
liksom en gyngende landevej.
Här vilar Ven mellan milda händer,
och vågen viskar från tvenne länder: Jeg
elsker dej, jag älskar dig!”
Tack för en givande eftermiddag!
Gunnel Sjöbeck

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndagen den 8 juni
Tredje söndagen efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen

10:00

Högmässa

18:00

Lars-Erik Larsson 100 år!

Tisdagen den 10 juni

13:30

Havsblick

Söndagen den 15 juni
10:00
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Att inte döma
18:00

Söndagsgudstjänst

Tisdagen den 17 juni

13:30

Havsblick

Midsommardagen 21 juni
Skapelsen

10:00

Skapelsemässa

Söndagen den 22 juni
Johannes döparens dag

10:00

Söndagsgudstjänst

Tisdagen den 24 juni

13:30

Havsblick

Torsdagen den 26 juni

18:00

Sommarkväll i församlingshemmets
trädgård

Söndagen den 29 juni
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Efterföljelse

10:00

Högmässa

Tisdagen den 1 juli

13:30

Havsblick

Torsdagen den 3 juli

18:00

Sommarkyrka i församlingshem
mets trädgård

Söndagen den 6 juli
Kristi förklarings dag

10:00

Söndagsgudstjänst med dop

Tisdagen den 8 juli

13:30

Havsblick

Torsdagen den 10 juli

18:00

Sommarkväll i församlingshemmets
trädgård

Pianoafton

Söndagen den 13 juli
10:00
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Andlig klarsyn

Högmässa

Tisdagen den 15 juli

Havsblick

13:30
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Torsdagen den 17 juli

18:00

Sommarkväll i församlingshemmets
trädgård
Söndagsgudstjänst

Söndagen den 24 augusti
10:00
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus

Högmässa

Tisdagen den 26 augusti

Havsblick

Söndagen den 20 juli
10:00
Nionde söndagen efter trefaldighet
Goda förvaltare
18:00
Tisdagen den 22 juli

Torsdagen den 24 juli

Orgelkonsert

13:30

Havsblick

19:00

Orgelkonsert

18:00

Sommarkväll i församlingshemmets
trädgård

Söndagen den 27 juli
10:00
Tionde söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
18:00

Högmässa

Tisdagen den 29 juli

13:30

Havsblick

Torsdagen 31 juli

19:00

Konsert

Söndagen den 3 augusti
10:00
Elfte söndagen efter trefaldighet
Tro och liv

Orgelkonsert

Söndagsgudstjänst

18:00

Orgelkonsert

Tisdagen den 5 augusti

13:30

Havsblick

Onsdagen den 6 augusti

19:00

Orgelkonsert

Torsdagen den 7 augusti

19:00

Konsert

Söndagen den 10 augusti
10:00
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Friheten i Kristus

Tisdagen den 12 augusti

Högmässa

18:00

Konsert

13:30

Havsblick

19:00

Konsert

Söndagen den 17 augusti
10:00
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan

Söndagsgudstjänst

Tisdagen den 19 augusti

Havsblick
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13:30

Tid

13:30

Söndagen den 31 augusti
10:00
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Ett är nödvändigt

Tisdagen den 2 september

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndagsgudstjänst med dop

18:00

Gitarrkonsert

13:30

Havsblick

Söndagen den 7 september
10:00
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Döden och livet

Högmässa, kyrkkaffe

Tisdagen den 9 september

Havsblick

13:30

Söndagen den 14 september
10:00
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Rik inför Gud

Söndagsgudstjänst

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

Vigsel

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.

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
Skolgat a n 4, Box 76, 234 22 L om m a
Telefon vä xel: 0 40 - 41 61 20, Telefa x: 0 40 - 41 63 10
E -p ost: lom m a .for sa m l i ng @ sve n sk a k y rk a n.se
He m sid a: w w w.sve n sk a k y rk a n.se / lom m a
Exp e d it ione n ä r öp p e n helg f r i
m å nd ag, on sd ag, t or sd ag o ch f re d ag k l. 10 : 0 0 – 12: 0 0

Kyrkoherde:
Arbete:
E-post:

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

Präst:
Arbete:
E-post:

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

Präst:
Arbete:
E-post:

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

Präst:
Mobiltelefon:
E-post:

Heinz Jackelén
0730 – 21 79 07
heinz.jackelen@svenskakyrkan.se

Diakon:
Arbete:
E-post:

Ingrid Sivberg
040 – 41 34 20
Mobiltelefon: 0704 – 41 66 08
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
Arbete:
040 – 41 67 14
Mobiltelefon: 0703 – 28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se
Barnledare:
Arbete:

Lena Palmér
040 – 41 67 15

Kyrkokamrer:
Arbete:
E-post:

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

Förvaltningsass: Mona Dahlskog
Arbete växel:
040 – 41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Lokalvårdare:

Margareta Uvemark Mobil: 0731 – 82 84 68

Kyrkogårdsförman: Fred Windisch
Kyrkogårdsexpedition: 040 – 41 10 51 Mobil: 0704 – 41 66 10
Kyrkväktare:

Eva Persson Mobil: 0704 – 41 66 05

Kyrkorådets ordf: Sven Paulsson Kontor: 040 – 41 44 50 Mobil: 0730 – 20 42 81
Kyrkofullmäktiges ordf: Kirsti Haaland Bostad: 040 – 41 43 26 Mobil: 0707 – 23 60 91
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

