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Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

Sommaren är här…
Finns det något skönare än att ligga vid
stranden, höra vågorna skvalpa medan
solen värmer min hud?

Kaia – en flicka i Chicago
Tänk att naturens sprakande sommarfärger
gör mig så trygg mitt i en otrygg värld.

Tänk att få njuta en dag eller två. Tänk att
få vara så där lat som jag ofta tror att jag
inte har rätt att vara.

Tänk att vattnet som omsluter mig när jag
simmar är samma vatten som jag döptes
med, som Jesus drack en gång, som ger
mig liv. O, skapelsens mysterium.

Tänk att få läsa den där boken som legat så
länge i min hög av olästa böcker.

Med önskan om Guds välsignelse över din
sommar!

Tänk att bara få vara. Tänk att låta tankarna
om livet komma och gå som de själva vill.

Jan-Olof Aggedal
kyrkoherde

Jag har tänkt en hel del på Kaia den sista
tiden. Hur är det med henne efter allt som
hänt? Efter de där tre mailen för någon
tid sedan?
Kaia borde vara 18 år idag. Det var 2001
som jag såg henne första gången. Vi hade
just flyttat till Chicago. Hennes föräldrar
hade kommit för att hämta oss. Vi skulle
på en restaurant Down Town Chicago.
Det är så amerikanerna gärna gör när man
vill bekanta sig med nya människor eller
välkomna gamla vänner. Man bjuder dem
på restaurant, för att äta gott och ”having
a good time together”.
Kaia satt i baksätet, djupt försjunken i en
bok. Ändå fick vi ett artigt leende och ett
”hello”. Uppenbarligen hörde hon till de
barn som när de väl har lärt sig läsa och
upptäckt litteraturen börjar sluka den ena
boken efter den andra. Nästan när helst vi
sedan skulle se Kaia så var det Kaia med
bok.
Vi bodde grannar med varandra. Kaias
mamma – Esther – var liksom min fru
professor vid LSTC (Lutheran School for
Theology at Chicago). Hennes pappa –
Bruce – hade just byggt upp och startat en
kör som med åren blev en av Chicagos mest
omtalade körer, ”Chicago Chorale”.
Vårt ”amerikanska” liv
Vi bodde på skola n s ca mpu s i e n
fascinerande, livlig och stimulerande
mix av studenter och professorer med
deras familjer. Vägen från bostaden
till skolan – inte mera än 50 meter –
kunde ta upp till en halv timme. Mellan
husen fanns öppna innergårdar och små
alléer. Allt detta fungerade inte bara som
transportsträckor utan också i hög grad
som samtalsplatser. Mellanmänskligheten
frodades och vårdades. Studenterna var
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artiga, hjälpsamma och kunde i regel på
ett okomplicerat sätt öppna sig och bli
personliga. Det fanns en stark kultur av
uppmuntran. LSTC ligger vid korsningen
55th Street och University Avenue. På andra
sidan 55th Street fortsätter University of
Chicago och tvärts över korsningen finns
Augustana Lutheran Church in Hyde Park.
Det var denna miljö som under 6 år blev
navet för vårt socialkulturella och andliga
liv. Det var varma möten, intensiva och t
o m allvarliga samtal, men ändå pepprat
med humor och skratt. Det var också här
Kaia växte upp. Först som ensamt barn,
sedan kom Joe och två lillebröder till.
Bruce gillade att vara killen vid grillen.
Och i husets trädgård odlade han grönsaker.
Annars kunde vi sitta på vår veranda, eller
mingla i vårt kök, ifall vi inte var hemma
hos någon annan. Vänskapskretsen var stor.
Kyrkan
På söndagar träffades vi i regel familjevis till
gudstjänst och kyrkkaffe. Medvetenheten
att det var ett möte inför Gud var knappast
att ta miste på. Därför var alla tungor
delaktiga i gemensam sång och bön. Men
det var också ett möte i mellanmänsklighet.
Veckans vardagsupplevelser fick därför
också ha sin plats.
Det hände att jag fick några – mest ytliga
- ord med Kaia: ”hur går det i skolan,
vad läser du nuförtiden, var det inte
grillparty ikväll hos er igen?” Så gick
tiden. På avstånd kunde vi se att Kaia blivit
tonåring och att intresset för böcker hade
svalnat något. I kyrkan satt hon allt mera
sällan bredvid sina föräldrar. Däremot
hittade man henne tillsammans med andra
tonåringar. Kaia hade nämligen börjat
upptäcka pojkarna – och pojkarna hade
upptäckt Kaia som dessutom blivit rättså
medveten om sin egen kropp. Allt i allt helt
naturliga processer i människans mognad.
Speglingar är viktiga för att se sig själv.
Det som däremot kunde vara underlig
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var att tonåringarna inte tryckte sig
i en bänk längs bak mot väggen eller
muren. De avskilde sig inte. Tvärtom
satte de sig mitt i församlingen som helt
integrerade gudstjänstfirare, reste sig,
deltog i församlingssången och på ett
självklart sätt gick fram till nattvarden som
alla andra också. Ofta ingick de själva i
den gudstjänstgrupp som förberedde och
assisterade i gudstjänsten.
Så fick vårt ”amerikanska” liv sin normalitet som egentligen bara stördes av
den urspårade politiska och militära
administration med och omkring president
W Bush. Och Kaia fanns med i allt detta,
utan att man behövde tänka så mycket på
henne. Men det är just det min fru och jag
blixtartat fått göra den senaste tiden – tre
år efter vi skildes åt och flyttade tillbaka till
Sverige. De tre mail vi fick i månadsskifte
mars-april från LSTC hade vi helst sluppit.
Tre e-mail om Kaia
Chicago, den 25 mars:
”Igår fick vi veta att Esther Menns dotter,
Kaia Tammen blev allvarligt skadat vid en
olycka på en cykeltur. Esther körde igår
genast till sjukhuset i Evansville, Indiana.
Bruce följde efter i morse med flyg.
Kaia har varit på sportlov med sin cykel
och två goda väninnor när en pick-up bil
kom över mittlinjen och körde rakt på
dem. Vi är ledsna att meddela att en av
Kaias väninnor, Faith Dremmer, omkom
i olyckan. Kaias andra väninna, Julia
Baird, bröt nyckelben och revben. Kaia
gick igenom en 41/2 timmes operation
igår. Hon har signifikanta skallskador,
inklusive i hennes ansikte. Också idag
ska hon opereras för benbrott i armarna.
En liten ljusglimt är att hjärnscanningen
var positiv. Ester låter meddela att Kaia
får excellent vård. Var snäll och ha Kaia,
Esther och Bruce i era förböner. Och även
Julia Baird och Faith Dremmers familj. Vi
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kommer att hålla er alla underrättad så fort
vi får veta mera.”
Chicago, den 26 mars:
”Pastor John Gorder från Augustana
Lutheran Church har fått reda på att Kaias
armar blev rekonstruerade vid operationen
igår. Bruce sade att det fanns åtskilliga
frakturer i båda armar. Hon har också ett
djupt sår från pannan till hakan, bruten
näsa och käke. Den goda nyheten är att
Kaias ögon och tänder INTE är skadade
och att hon inte har någon hjärnskada.
Bruce meddelar att hennes ansiktsfärg är
mycket bättre idag.
Bruce ska idag flyga tillbaka till Chicago,
eftersom han ska ge en konsert med sin
kör imorgon, men också för att vara med i
minnesgudstjänsten för Faith Dremmer vid
Augustana Lutheran Church. Det är oklart
när Esther och Kaia kan komma tillbaka
till Chicago. Vi tackar er alla som frågade
hur man bäst kan hjälpa Esther och hennes
familj i deras svåra tid. Här kommer några
förslag: PRAY, BE! Hjälp småpojkarna
omväxlande. De behöver mat, god mat och
rätt mat. Låt dem inte vara ensamma o s v.
Vi har också inrättat ett insamlingskonto
för er som vill ge pengar till familjen.
P.S: Skicka kort eller sänd mail-hälsningar
till Kaia: (sjukhusets adress), till Julia
Baird och till deras skola. Ert deltagande
i Faith familjs sorg kan också skickas
till deras skola. Eftersom vi närmar oss
Palmsöndagen och Stilla Veckan, ska
vi värdesätta livets helighet men också
erkänna livets sårbarhet och tacka Gud att
Kaias liv blev skonat och att hon så synlig
återhämtar sig från sina skador.”
Chicago, den 3 april:
”Vi fick just veta att Esther och Bruce
ska komma hem IDAG med Kaia. Och vi
som trodde att det skulle dröja åtskilliga
dagar ännu. Så bra att de nu är på väg.

Och nu finns det påskkorgar, blommor och
hälsningskort som väntar på dem i deras
hem. Och både kylskåpet och frysskåpet
är väl packade. Tack till er ALLA som
har hjälpt till med detta och varje dag bett
för Kaia och hennes familj genom den
gångna veckans svåra tid. Det är ju så
helt uppenbart att medlemmarna i denna
församling vill göra allt de kan. Än en gång
stort tack – och en välsignat Stilla Vecka
och Påsk,”
Epilog
En kyrka med en gudstjänstf irande
församling som bl a har sociala, etiska
och mellanmänskliga konsekvenser är en
levande kyrka. En kyrka med människor
som ber – också för varandra – har
medmänskliga konsekvenser. En sådan

kyrka lever. En kyrka som firar gudstjänst
så att ”alla tungor” deltar i mötet med Gud,
medmänniska och sig själv, är en levande
kyrka. En kyrka som ger plats åt våra
vardagliga upplevelser, är en kyrka fylld
av medmänsklighet. Medmänsklighet den
består av gemenskap, delaktighet, beröring,
trygghet, närvaro, äkthet…
En församling som lever i medmänsklighet
är en medkännande kyrka. En medkännande
kyrka består av en medlidande församling,
d v s där ingen kan låta bli att med alla
medel som står till förfogande, finnas till
hands, när någon enda – såsom Kaia –
med blixtens hastighet slungas ut ur sitt
normala liv.
Heinz Jackelén
präst
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KONFIRMAND I LOMMA LÄSÅRET 2010-2011

Vi erbjuder följande dagar och tider:
Tisdagsgruppen
Tisdagsg r uppen t räffas 17:30 −19:30
varannan vecka hela läsåret 2010−2011
med star t månadsskif tet september/
oktober och avslutas med konfirmation
under våren 2011.
Onsdagsgruppen
Onsdagsg r uppen t räffas 17:30 −9:30
varannan vecka hela läsåret 2010−2011
med start i månadsskiftet september/
oktober och avslutas med konfirmation
under våren 2011.
Lördagsgruppen
Lördagsg r uppen t räffas en lördag i
månaden 9:30−12:30 hela läsåret 2010−2011
med start i månadsskiftet september/
oktober och avslutas med konfirmation
under våren 2011.

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 till hösten,
speciellt välkommen som konfirmand i
Svenska kyrkan i Lomma!
Konf i r mat ionsläsn i ngen ger dig en
inblick i vad kristen tro innebär. Som
konf ir mand får du vara med om en
intensiv tid med många diskussioner
och funderingar varvat med upplevelser,
sång och musik samt garanterat många
glada skratt! Att åka på konfirmandläger
brukar vara en av höjdpunkterna.
Den dag som avslutar din konfirmandtid
f i r a s en festl ig och hög t id l ig konfirmationsgudstjänst i Lomma kyrka.
Konfirmationsläsningen är kostnadsfri.
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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.

Sommargruppen
Sommargruppen träffas under tre veckor

varje vardag på sommarlovet måndag-fredag
10−12 med start efter vårterminens slut.
Konfirmationen sker i början av juli 2011.
Platsgaranti och turordning
Alla an mälda som bor i Lom ma
f ö r s a m l i n g ä r g a r a nt e r a d e pl a t s i
konfirmandundervisningen.
Vid gr uppindelningen tillämpas turordning efter inkommen anmälan.

Anmälan senast den 21 juni

Anmälan skickas via blankett på vår
hemsida www.svenskakyrkan.se/lomma
(f liken konfirmation) eller lämnas till
f örsamlingsexpeditionen senast den
21 juni.
Under juli månad får du en bekräftelse på
att vi tagit emot din anmälan.
Varmt välkommen som konfirmand
i Svenska kyrkan i Lomma!

Alla ungdomar, som börjar klass åtta till
hösten och som bor i Lomma församling,
får en särskild inbjudan till konfirmationsundervisningen per brev. Brevet
innehåller även anmälningsblanketter
för önskad grupp. Om du inte fått någon
inbjudan, hör av dig, så skickar vi en till
dig! Vi som arbetar med konfirmander i
Svenska kyrkan i Lomma ser fram emot
en spännande och kul tid tillsammans
med alla er!
Ko n f i r m a t io n s p r ä s t e r ko m m e r a t t
va r a Jon a s Geh l i n ( jona s.geh l i n@
svenskakyrkan.se) och Karin Riberth
(karin.riberth@svenskakyrkan.se).
För ytterligare information och frågor
välkommen att kontakta någon av oss.
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Orgelinvigningen i Lomma kyrka 6-7 februari 2010 av den nybyggda
41-stämmiga Åkerman & Lund-orgeln med pipverk från en Henry Willis I-orgel från 1876
dokumenterades av Sven Henriksson, Lomma ©.
Fler bilder finns på http://minnesbild.com/sida.php?sida=209.
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Konserter i Lomma kyrka

Rytmik

Lördag den 5 juni 18:00
Från hägg till syren
Konsert med manskören Gyllins Drängar under ledning av Bengt Wittje

startar höstterminen vecka 38

Söndag den 6 juni 18:00
Orgelkonsert på ”Willisorgeln”
David Sanger, England

Vi erbjuder babyrytmik, 4-12 månader, barnrytmik, 1-2 år samt syskongrupp.
För tider och information är du välkommen att kontakta
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Söndag den 20 juni 18:00
Sommarkonsert
Lomma Kyrkokör, solister och musiker under ledning av Bengt Wittje
Söndag den 1 augusti 18:00
Orgelkonsert
Anders Johnsson
(ingår i Skånes Orgelveckor)

Kyrkans Minsta
och Babycafé
har sommarlov

Onsdag den 4 augusti 19:00
Orgelkonsert
Jonathan Dimmock, USA
(ingår i Skånes Orgelveckor)
Tisdag den 10 augusti 19:00
Konsert
Verena Steffen, tvärflöjt
Olivier Eisenmann, orgel, Schweiz
(ingår i Skånes Orgelveckor)

Höstterminen börjar
måndagen 17 augusti 13
Information:
Lena Palmér tfn 040-41 67 15
eller 040-41 35 22

Tisdag den 17 augusti 19:00
Orgelkonsert
Matti Hannula, Finland
(ingår i Skånes Orgelveckor)
Söndag den 22 augusti 18:00
Orgelkonsert
Björn Boysen, Norge
(ingår i Skånes Orgelveckor)
Söndag den 29 augusti 18:00
Konsert
Peter Wilgotsson, saxofon
Bengt Wittje, orgel
(ingår i Skånes Orgelveckor)
Söndag den 19 september 18:00
Körkonsert
Manskörerna Lunds allmänna sångförening och Staffanskören
under ledning av Kerstin och Sven Hugosson
Arrangörer: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge
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Stickcafé
2 september
7 oktober
11 november
18-21
Församlingshemmet Skolgatan 4
Välkomna med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
Lena Palmér tfn 040-416715 eller 040-413522
Margareta Uvemark tfn 073182846
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Sommarkafé
i församlingshemmets trädgård
Skolgatan 4
Kaffebordet står dukat från 17:30
Programmet börjar 18:00
24 juni
Hven – en pärla i Öresund
Rune Wenliden
1 juli
Lina Sandell – psalmtextförfattare
Kyrkoherde Sven-Erik Palmbring
8 juli
“En salig blandning”
Kyrkomusikerna Maria Jönsson och Bengt Wittje
15 juli
Music for a While, en resa genom den engelska musikvärlden
Laine Qvist och Karin Henningson
22 juli
En musikalisk tolkning av Monica Zetterlund
Therese och Martin Hasselgren
Välkomna!

Veckomässorna
på onsdagar kl 18:30 gör uppehåll under juni, juli och augusti
och börjar igen den 1 september
i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag den 25 maj

13:30

Havsblick

Onsdag den 26 maj

18:15

Mässa i församlingshemmet

Fredag den 28 maj

10:00

De minstas avslutning

Söndag den 30 maj

16:00

Jazz-mässa, mottagande av
kontraktsprost

Tisdag den 1 juni

13:30

Havsblick

Lördag den 5 juni

18:00

Konsert med Gyllins drängar

Söndag den 6 juni

9:30 OBS!

Söndagsgudstjänst

18:00

Orgelkonsert

Tisdag den 8 juni

13:30

Havsblick

Söndag den 13 juni

10:00

Högmässa

Tisdag den 15 juni

13:30

Havsblick

Söndag den 20 juni

10:00

Gudstjänst med konfirmanderna

18:00

Konsert med församlingens körer

13:30

Havsblick

Heliga Trefaldighets dag		
Fader, Son och Helig Ande

1 ef trefaldighet
Vårt dop

2 ef trefaldighet
Kallelsen till Guds rike

3 ef trefaldighet
Förlorad och återfunnen

Tisdag den 22 juni

Torsdag den 24 juni
17:30
		

Sommarcafé i församlingshemmets
trädgård

Midsommardagen den 26 juni
Skapelsen

10:00

Skapelsemässa

Söndag den 27 juni

10:00

Högmässa

Tisdag den 29 juni

13:30

Havsblick

Johannes döparens dag
Den högstes profet

Torsdag den 1 juli
17:30
		

Sommarcafé i församlingshemmets
trädgård

Lördag den 3 juli

13:00

Mässa med Konfirmation

Söndag den 4 juli

10:00

Högmässa

Apostladagen
Lärjungaskap
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag den 6 juli

13:30

Havsblick

Söndag den 22 augusti

10:00

Högmässa

Torsdag den 8 juli
17:30
		

Sommarcafé i församlingshemmets
trädgård

Söndag den 11 juli

10:00

Högmässa

Tisdag den 13 juli

13:30

Havsblick

6 ef trefaldighet
Efterföljelse

12 ef trefaldighet		
18:00
Friheten i Kristus

Orgelkonsert

Tisdag den 24 augusti

13:30

Havsblick

19:00

Orgelkonsert

10:00

Högmässa

18:00

Orgel- och saxofonkonsert

Söndag den 29 augusti
13 ef trefaldighet
Medmänniskan

Torsdag den 15 juli
17:30
		

Sommarcafé i församlingshemmets
trädgård

Tisdag den 31 augusti

13:30

Havsblick

Söndag den 18 juli

Högmässa

Onsdag den 1 september

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag den 5 september

10:00

Högmässa

Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad

Tisdag den 20 juli

10:00

13:30

Havsblick

Torsdag den 22 juli
17:30
		

Sommarcafé i församlingshemmets
trädgård

Söndag den 25 juli

10:00

Högmässa

Tisdag den 27 juli

13:30

Havsblick

Söndag den 1 augusti

8 ef trefaldighet
Andlig klarsyn

14 ef trefaldighet
Enhet i Kristus

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.

9 ef Trefaldighet
Goda förvaltare

10:00

Högmässa

18:00

Orgelkonsert

Dop

Tisdag den 3 augusti

13:30

Havsblick

Onsdag den 4 augusti

19:00

Orgelkonsert

Söndag den 8 augusti

10:00

Högmässa

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.

Tisdag den 10 augusti

13:30

Havsblick

Vigsel

19.00

Orgelkonsert

Söndag den 15 augusti

10:00

Högmässa

Tisdag den 17 augusti

13:30
19:00

Havsblick
Orgelkonsert

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.

10 ef trefaldighet
Nådens gåvor

11 ef trefaldighet
Tro och liv
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SVENSKA KYRKAN I LOMMA

Skolgatan 4, 234 31 Lomma
Telefon växel: 040 - 41 61 20, Fax: 040 - 41 63 10
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
Expeditionen är öppen helgfri måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10:00 - 12:00
Kyrkoherde:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

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

Präst:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

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

Präst:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

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

Präst:
Mobiltelefon:
E-post:

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

Präst:
Arbete:
E-post:

Helena Agrell
0722- 32 40 42
helena.agrell@svenskakyrkan.se

Diakon:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

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

Musikdirektör:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

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

Kyrkomusiker:
Mobiltelefon:
E-post:

Maria Jönsson
0703-28 66 05
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Barnledare:
Arbete:

Lena Palmér
040-41 67 15

Kyrkokamrer:
Arbete:
Mobiltelefon:
E-post:

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

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

Eva Persson
0704-41 66 05

Kyrkorådets ordf: Anders Rydström
Telefon:
040-41 22 33
Kyrkofullmäktiges ordf: Sven Paulsson
Telefon:
040-41 44 50; 0730-20 42 81

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

