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”...OCH DÄREMELLAN KOMMER FASTAN...”
Hur är det vi sjunger?
”Julen varar till påska, men det är inte sant för däremellan kommer fastan.”
Fasta, påsk, dymmelonsdag, skärtorsdag, askonsdag, stilla veckan och påskveckan
– vad menar vi?
Vid kyrkomötet i Nicea år 325 bestämdes
att påsken skulle vara en rörlig högtid
och ﬁras på första söndagen efter första
fullmånen efter vårdagjämningen, som
infaller den 21 mars. Tidigt fick också
påsken en förberedelsetid, en fastetid,
liksom julen har adventstiden som sin
förberedelsetid.
Precis innan fastan börjar, firar vi
Fastlagssöndag, Blåmåndag och Fettisdag,
då vi äter fastlagsbullar. I många kristna
traditioner ﬁras under dess dagar karneval
(betyder ”farväl kött”) då man äter och
festar för att under fastetiden leva enkelt.
Askonsdagen inleder den fyrtio dagar långa
fastan, vilken varar fram till Påskdagens
glädje över uppståndelsen. Talet fyrtio

vittnar om den förberedelsetid som det
judiska folket behövde för att vandra genom
öknen vid uttåget från Egypten.
De behövde fyrtio år för att komma till
det utlovade landet (4 Mos 14:33-34). Jesus
frestades i öknen i fyrtio dagar innan han
började sin offentliga verksamhet (Matt 4).
En kvinna bär sitt barn i fyrtio veckor i sin
kropp om det är en normal graviditet.
Fastan är en tid av förberedelse, allvar,
bättring och omvändelse. Under fastan
kan vi ägna oss åt eftertänksamhet och
tillsammans med Jesus föra kampen mot
frestelse och ondska.
”Kom ihåg att du är stoft och att du åter
skall bli stoft” (1 Mos 3:19), säger Gud till
Adam vid syndafallet. Detta är steget före
syndabekännelsen. Efter försoningen säger
Gud genom Jesus ”Den som tror på mig
skall aldrig någonsin dö” (Joh 11:26).
Askinvigning och tecknandet av ett kors
på pannan, för dem som så önskar, inleder
Askonsdagens gudstjänst. Detta är inte
någon sakramental handling. Ingen osynlig
nådegåva förmedlas genom askan. Askan
är tecknet på botgöring, på mitt eget beslut
att med Guds hjälp förändra och börja något
nytt i mitt liv.
”Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona
er med Gud. Nu är den rätta stunden, nu är
frälsningens dag” (2 Kor 5:20, 6:2).
Stilla veckan
Varje dag i Stilla veckan eller Stora veckan
(veckan före påsk) har i kyrklig tradition
sitt eget speciella ﬁrningsämne.
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På måndagen besöker Jesus Maria och
Marta i Betania då Maria smörjer Jesu
fötter med nardusbalsam och torkar dem
med sitt hår. På tisdagen förnekar Petrus
Jesus och på Dymmelonsdagen säljer Judas
sin mästare för trettio silverpenningar.
Dymmelonsdagen har fått sitt namn efter
det isländska ordet dymmel, som betyder
stum och syftar på kyrkklockornas dova
klang denna dag, då man förr virade
tyg eller läder runt kläpparna eller bytte
ut dem mot träkläppar. I Lomma kyrka
låter vi klockorna vara helt tysta från
Skärtorsdagens kväll t.o.m. påskdagens
lovsång.
Skärtorsdagen har fått sitt namn efter

att Jesus denna dag tvättade lärjungarnas
fötter (Joh 13:4ff) och gör tillägget i den
judiska påskmåltiden genom att instifta
nattvarden (Mark 14:22-24). Ordet ”skära”
betyder i detta sammanhang ”rena”. I
Lomma kyrka slutar Skärtorsdagens mässa
med att altaret kläs av.
Altarets avklädande är en symbol
för Jesu avklädande: ”Ty skriftordet
skulle uppfyllas: De delade upp mina
kläder mellan sig och kastade lott om min
klädnad” (Joh 19:24).
Långfredagen är en dag av stillhet då
vi följer Jesu sista timmar under hans
jordeliv.
Under denna dag får vi möta Jesus inför
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Stora rådet, där översteprästen Kaifas
frågar: ”Är du Messias, den Välsignades
son?” (Mark 14:61) och Pilatus frågar:
”Vad är sanning?” (Joh 18:38). Barabbas
friges och folket ropar: ”Korsfäst, korsfäst,
korsfäst”, som svar på frågan om vad man
ska göra med Jesus.
Vid långfredagsgudstjänsten får vi
följa med på vägen ut till Golgota. Vi
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får med Maria och
Johannes stå invid korset,
se Människosonen hänga
där och läsa bokstäverna
INRI, vilka betyder
Iesus (Jesus), Nazarenus
(Nasaret), Rex (konung),
Iudæorum (judarnas). Här
tätnar dramatiken, detta
är Jesu dödsstund, ett
skrik går genom märg och
ben: ”Min Gud, min Gud,
varför har du övergivit
mig?” (Mark 15:34). I sin
dödsstund citerar Jesus
med hög och ångestladdad
röst Psaltarens tjugoandra
psalm, vilken inte slutar
i överg iven het ut a n
i förtröstan och glädje,
med tanke på att han skall
uppstå: ”Kommande ättled
skall tjäna honom, man
skall berätta om Herren för
ett annat släkte. Man skall
träda upp och förkunna
hans rät tf ärdighet, ja,
bland folken som skall
födas, att han har gjort det”
(Psalt 22:31f). När Jesus
dör kommer ett mörker
över jorden och ”förlåten”,
draperiet mellan det heliga och det alldra
heligaste i templet, rämnar i två delar.
Påsk
Ordet ”påsk” kommer av det hebreiska
ordet ”Pesach”, av verbet pasach som
betyder ”gå förbi”. Detta ord ﬁnns i 2 Mos
12:13, där det beskrivs hur döden gick förbi

judarnas hem, när den dödade allt förstfött
i Egypten.
Påskafton är väntans dag, dödens dag.
Påskdagens högmässa börjar med att
påskljuset tänds, symbolen för att Kristus
är uppstånden, att han sannerligen är
uppstånden från de döda. Orgeln, som
varit tyst sedan Skärtorsdagen, börjar spela
med alla sina register prisar den Gud för
livet, alla ljus i kyrkan är tända och altaret
dukas för fest med påskliljor, ljus och
nattvardsservis.
Påskljuset, som tänds i början av
gudstjänsten, kommer att brinna i alla
gudstjänster fram till Kristi Himmelsfärds
dag, som en erinran om att den Uppståndne
vandrade på jorden i fyrtio dagar innan han
återvände till Guds rike.
Påskdagen är festernas fest, glädjedagen
framför andra. I den tidiga kyrkan, innan
kyrkoåret hade tagit form, ﬁrades varje
söndag som en uppståndelsedag, en
påskdag.

Påskveckan (veckan efter påsk) har nu
börjat och fortsätter med Annandag påsk
då vi vandrar med till Emmaus för att vara
med när Jesus bryter brödet.
Påskveckan
Påskveckan kallas ”den vita veckan”, för att
de, som döptes i den tidiga kyrkan under
påsknatten, bar sina vita dopkläder hela
denna vecka. Under denna vecka får vi
vara med, när Jesus möter sina lärjungar,
när Tomas får sticka sina händer i Jesu sida
för att förvissa sig om att han som varit död
lever. Spikhålen är verkliga, Jesu sida har
ett hål efter soldatens lans. Han kan inte ha
varit skendöd; blod och vatten rann åtskilt
ur hans kropp. Tomas tvivlar men blir
övertygad ”Herren lever, våga tro det”.
Glad påsk!
Jan-Olof Aggedal
kyrkoherde

Välkommen Jonas!
Vid sitt sammanträde den 29 januari
beslutade kyrkorådet att anställa Jonas
Gehli n som kom mi nister i Lom ma
församling.

utveckla församlingens möte med vad som
brukar kallas unga vuxna och familjer.
Vid högmässan söndagen den 4 maj 10:00
mottas Jonas som präst i vår församling.

Jonas är född 1974, prästvigd för Växjö
stift och kommer närmast från en tjänst
som komminister i Fränninge-Vollsjö
församling.

Vi önskar Jonas Guds välsignelse och
välkommen till ett stimulerande arbete i
Lomma.

I Lomma kommer Jonas att arbeta med
traditionella prästerliga uppgifter samtidigt
som han får ett särskilt ansvar för att

kyrkoherde

Jan-Olof Aggedal
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Kaffe – en ädel dryck
Vi svenskar dricker i genomsnitt drygt nio
kilo kaffe på ett år. För 10 år sedan gjordes
en undersökning om vilka drycker som är
populärast. På första plats kom kranvatten,
följt av kaffe på andra plats och som trea
kom mjölk.
Nu ska det ju handla om kaffe!
Kaffeplantan är beroende av ett jämt
och varmt klimat och odlas därför nära
ekvatorn. Kaffeträdet trivs dessutom bäst
på hög höjt, mellan 500 och 1200 meter
över havet. Trädet är känsligt för kyla och
är beroende av mycket regn. Kaffet skördas
åtta månader efter att trädet har blommat.
Kaffeskörden sker för hand, eftersom
kaffet mognar allteftersom. Varje buske
måste skördas ﬂera gånger.
Varmt och giftigt
Kaffe odlas ofta utan skuggande träd. Kring
ekvatorn står solen högt och det är mycket
varmt. För att få ut så stora skördar som
möjligt konstgödslar man mycket. I de täta
plantagen är det vanligt med insektsangrepp
och andra sjukdomar på träden. Därför
sprutar man odlingarna med gift, starka
gifter, som är förbjudna i Sverige. I kafferostningen försvinner dessa gifter, så vi
behöver inte vara rädda för att få dem i oss
när vi dricker kaffe. Däremot får de som
handplockar kaffebönor i sig, både genom
att andas i sig och genom kontakt främst
med händer. Ett mycket farligt gift heter
parakvat, som bara genom en liten dos kan
leda till döden. Varje år dör kaffeplockare
av biverkningar. Andra skadas, de tappar
naglar, får andningssvårigheter, diarré,
yrsel och huvudvärk.

skuggande träd. Marken täcks av löv som
skyddar jorden och bevarar fuktigheten
samt skyddar från ogräs. Djurlivet blir
rikt i dessa kaffeodlingar. I Mexico har
man hittat 180 fågelarter i ett KRAV-odlat
kaffeplantage.
I alla kaffepaket utan KRAV - märkning
riskerar man att få kaffe som odlas med de
giftigaste bekämpningsmedel!

Vatten, urmaterian, är grunden för allt
liv. Men idag saknar närmare en miljard
människor tillgång till rent vatten.
Det vill Svenska kyrkan ändra på. Genom
att borra brunnar, installerar pumpar och
anlägga dammar vill vi att ﬂer människor
ska få tillgång till vatten.

När barn och vuxna kan dricka rent vatten
drabbas de inte lika ofta av sjukdomar.
När regnvatten samlas upp i dammar kan
odlingar bevattnas även när regnet uteblir.
Tack vare det livgivande vattnet kan man
produceras även under torra perioder.
Vatten ger livskraft.
Pg 90 01 22 - 3

Rättvisemärkt kaffe garanterar både arbetare och odlare att få skäligt betalt. Dessutom garanterar rättvisemärkt att de kooperativ där kaffet odlas är demokratiskt styrda
och att inget barnarbete förekommer.
Priset då?
KRAV-märkt kaffe har samma pris som
”vanligt kaffe”. Rättvisemärkt är något
dyrare (mellan 5 och 10 kr/halvkilo)
– uträknat per kopp blir inte det mycket.
Men för människor på kaffeplantagen är
det mycket värt. Det kan vara avgörande för
familjens ekonomi och överlevnad.
Handlar du rättvisemärkt kaffe (som också
är KRAV-märkt) får du:
• kaffe som odlas utan bekämpningsmedel
• människor slipper skador orsakade av
dessa
• en god miljö, för både djur och människor
• skäliga liv (arbete, miljö och ekonomi)
för människor som arbetar på kaffeplantagen
Varför inte köpa rättvisemärkt kaffe, nästa
gång – det är riktigt gott!

KRAV-märkt

Sedan januari är det kaffe
som vi ser verar i Lomma
församling rättvisemärkt!

KRAV-märkt kaffe odlas helt utan bekämpningsmedel. Oftast odlas de under

Ingrid Sivberg
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Vatten ger liv!
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Vad får jag för begravningsavgiften?
Begravningsväsendet med våra kyrkogårdar är ett gemensamt ansvar i samhället. Kyrkan har även efter år 2000 statens
uppdrag att i de flesta kommuner vara
huvudman för begravningsväsendet. För
att bekosta denna verksamhet utgår en
begravningsavgift som varje skattskyldig
betalar till den som har statens uppdrag att
sköta begravningsverksamheten. I Lomma
kommun har församlingarna i Lomma och
Bjärred detta uppdrag.
För begravningsavgiften är vi alla
garanterade:
• gravplats på allmän kyrkogård
under en tid av 25 år
• gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
• vissa transporter av den döde
• kremering
• lokal för förvaring av den döde
• lokal för personligt avsked
(bisättning eller visning)
• lokal för begravningsceremoni
(såväl utan som med religiösa
symboler)
• välskötta kyrkogårdar som en
del av vårt gemensamma kulturarv.
Vi är garanterade gravplats på den
ort där vi är folkbokförda, men vi
har också rätt att välja en annan plats
i landet om tillgången på gravmark
medger detta.
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I Lomma församling kan begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning ske
i Lomma kyrka och Lomma kapell och
borgerlig begravning kan ske i Lomma
kapell eller om detta skulle vara för litet
på något av krematoriekapellen i Malmö
eller Lund.
Har du f rågor om begravning, våra
kyrkogårdar eller skötsel av gravplatser
är du välkommen att kontakta oss (tfn se
sista sidan).

Sommaravslutning
för Kyrkans Minsta
Fredagen den 30 maj klockan 10:00 – c:a 12:00
Vi börjar 10 i Lomma kyrka, därefter blir det pannkakor och glass,
utomhus vid Byskolan.
Ta gärna med något att sitta på!
Varmt välkomna!
Kyrkans Minsta startar höstterminen vecka 34.

TEMAKVÄLL i församlingshemmet Skolgatan 4 Lomma
Torsdagen 13 mars 19:00 – 21:00
Berörd
En musikalisk, poetisk och underhållande stund om inre och yttre beröring.
Eva Hallberg, sångartist – musiker – taktilmassör, ﬁlosoferar kring frågorna:
Hur och varför berör musiken oss?
Vad händer med händer?
Kostnad för kvällen 20 kr
Torsdagen 10 april 19:00 – 21:00
Olika som bär
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 20 kr
Torsdagen 22 maj 18:00
Grillkväll
i församlingshemmets trädgård.
Ta med det du vill grilla (något att äta inomhus vid dåligt väder)
vi bjuder på kaffe och kaka.
Välkommen
Anmälan och frågor till Lena Palmér
Tel arbete 040 – 416715 Hem 040 – 413522
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Lomma Församlingskår
Torsdag den 2 april 15:00
”Let´s go to church” – om amerikanskt kyrkoliv
Komminister Heinz Jackelén
”Minnen från Etiopien” – mitt liv och arbete under fyra år
Sjuksköterskan Margit Persson
Alla är välkomna till sammankomsterna i Lomma församlingshem, Skolgatan 4

Välkommen med på vårens

Information: Jan Rask tfn 040-41 33 29

Kyrkfärd

VÅR KRISTNA TRO

till S:ta Maria kyrka
i Helsingborg
torsdagen den 17 april

Välkommen att vara med i studicirkel.
Vi samlas i församlingshemmet, Skolgatan 4 tisdagar 18:30.
11 mars Guds mäktiga verk
1 april
Påskens vittnen
22 april Att växa i tro
Samtalsledare: Jan Rask 040-413329
Lomma församling i samarbete med SENSUS

Sopplunch
Följande dagar serveras sopplunch i Byskolan:
Torsdag 6 mars
Torsdag 10 april
Torsdag 24 april
Torsdag 8 maj

Start från Lomma församlingshem kl. 13.00
och Havsblick 13.05.
Vi är tillbaka i Lomma c:a kl. 17.30
Under eftermiddagen dricker vi kaffe.
Kostnad 50:Anmälan till Ingrid Sivberg Telefon: 41 34 20
senast 11 april

Lunchen inleds med middagsbön i Lomma kyrka kl. 12:00.
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Musik i Lomma kyrka
Långfredagen 21/3 18:00
”Stabat Mater” av G B Pergolesi
Damkör ur Lomma Kyrkokör, Musiker ur MSO, Solister
Dirigent: Bengt Wittje
Påskdagen 23/3 10:00
”Innerlighetens mässa” av Ingemar Johansson
Mariakören, Ungdomskören, Kyrkokören, Musiker
6/4 18:00
Konsert med Bengt Wittje & musiker
27/4 18:00
Konsert med Korallerna under ledning av Eva Bohlin
11/5 18:00
”Europakonsert”
Jörgen Tånnander, tvärﬂöjt, Bengt Wittje, ﬂygel och synth
18/5 18:00
”Vårkonsert” med Gyllins Drängar
Dirigent: Bengt Wittje
25/5 18:00
Konsert med Åke Johansson, violin, Hans Wikström, ﬂygel
1/6 18:00
Körkonsert med Mariakören, Ungdomskören och musiker
Dirigent: Bengt Wittje
8/6 18:00
”Jubileumskonsert” – Lars-Erik Larsson 100 år, Bl.a Förklädd Gud
Lomma kyrkokör, Solister, Musiker ur MSO
Dirigent: Bengt Wittje
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag den 18 mars

13:30

Havsblick

Skärtorsdag den 20 mars

19:00

Skärtorsdagsmässa med altarets
avklädande

Långfredagen den 21 mars
Korset

18:00

Långfredagsgudstjänst ”Stabat
Mater”
Kyrkokören

Påskdagen den 23 mars
Kristus är uppstånden

10:00

Kroppens och innerlighetens mässa,
körerna

Annandag påsk den 24 mars

10:00

Emmausmässa

Tisdag den 25 mars

13:30

Havsblick

Söndag den 30 mars
2 i Påsktiden
Påskens vittnen

11:00

Kontraktshögmässa i Nevishög

Tisdag den 1 april

13:30

Havsblick

Söndag den 6 april
3 i Påsktiden
Den gode herden

10:00

Högmässa

18:00

Konsert

Tisdag den 8 april

13:30

Havsblick

Torsdag den 10 april

12:00

Middagsbön och sopplunch

Söndag den 13 april
4 i Påsktiden
Vägen till livet

11:00

Högmässa tillsammans med
Bjärreds församling i
Bergakyrkan i Bjärred, församlin
garnas körer

Tisdag den 15 april

13:30

Havsblick

Lördag den 19 april

13:00

Mässa med konﬁrmation

Söndag den 20 april
5 i Påsktiden
Att växa i tro

10:00

Högmässa
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Ur almanackan
Dag

Tid

Tisdag den 22 april

13:30

Havsblick

Torsdag den 24 april

12:00

Middagsbön och soppa

Lördag den 26 april

13:00

Mässa med konﬁrmation

Söndag den 27 april
Bönsöndagen
Bönen

10:00

Gudstjänst med små och stor,
Sångfåglarna

18:00

Konsert med Korallerna

13:30

Havsblick

Tisdag den 29 april

Plats för gudstjänst/arrangemang

Kristi himmelsfärds dag den 1 maj 10:00
Herre över allting

Gudstjänst

Söndag 4 maj
S. f. pingst
Hjälparen kommer

10:00

Högmässa, välkomnande av komminister, kyrkkaffe

Tisdag den 6 maj

13:30

Havsblick

Torsdag den 8 maj

12:00

Middagsbön och sopplunch

Pingstafton den 10 maj

13:00

Mässa med konﬁrmation

Pingstdagen den 11 maj
om IM med Den heliga Anden

10:00

Högmässa, Messian 100 år, Kyrkkaffe
Staffan Holmström

Tisdag den 13 maj

13:30

Havsblick

Lördag den 17 maj

13:00

Mässa med konﬁrmation

Söndag den 18 maj
Heliga trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande

10:00

Söndagsgudstjänst med dop

Tisdag den 20 maj
Söndag den 25 maj
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Första söndagen efter trefaldighet
Vårt dop
18:00

Konsert, violin & ﬂygel

Tisdag den 27 maj

13:30

Havsblick

Fredag den 30 maj

10:00

Minstas avslutning

Söndag den 1 juni
10:00
Andra söndagen efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
18:00

Söndagsgudstjänst

Söndag den 8 juni
10:00
Tredje söndagen efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen
18:00

Högmässa

Vårkonsert, Mariakören, Ungdomskören

Jubileumskonsert – Lars-Erik Larsson 100 år

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
18:00

Vårkonsert med Gyllinsdrängar

13:30
10:00

Havsblick
Söndagsgudstjänst med dop

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, Box 76, 234 22 Lomma
Telefon växel: 040 - 41 61 20, Telefax: 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:
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:
Mobiltelefon:

Heinz Jackelén
0730 – 21 79 07

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.joensson@bredband.net
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.

