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Askonsdag på puben
Jag satt på puben i en avlägsen stiftsstad och
smuttade på min öl, ännu var det en stund till
att tåget skulle gå. Vi satt runt borden så som
man gör på kontinenten, inte så vanligt i Sverige
där var och en kräver enskilda bord.
Att sitta tillsammans med främlingar kan
vara irriterande, men också spännande och
inspirerande. Beror lite på vilket humör jag är på.
Nu satt jag här ganska trött efter min arbetsinsats,
inte speciellt social, jag ville hem.
Det är då hon ser min prästskjorta och säger:
- Fasta, jag läste i tidningen att fastan börjar
nu. Fastar ni kristna också, är det inte bara
muslimer? Och förresten det stod något om
Askonsdag, det är väl en dag i påskveckan?
Vi fick ett intressant samtal om högtider och
fest, om fasta och om att avstå, om kyrkans
internationella diakoni. Vi kunde konstatera
att vi kristna fastar, några mer än andra, avstår
från onödigheter, lever lite mer sparsamt som en
övning i enkelhet under några veckor. Kanske
avstår man från kött, kakor, kaffe eller något
annat som kan vara en övning och ägnar mer
tid än vanligt åt bön och tillbedjan.
Vi kunde konstatera att under fastetiden har
kyrkan sin stora insamling för att kunna hjälpa
akut och på lång sikt ute i världen vid större och
mindre katastrofer.

Vardag och fest
- Askonsdagen, berättade jag, är fyrtio vardagar
före påsk. Det är då fastan börjar. Fyrtio dagar
är en förberedelsetid för något nytt. Fastan
förbereder oss inför påskens jubel, ljusets seger
över döden, Jesu uppståndelse.
Kyrkoåret är skapat som en rytm för våra liv och
de flesta i vårt samhälle lever efter denna rytm
även om man inte vill beskriva sig som kristen.
Advent och jul, fasta och påsk, Kristi himmelsfärd
och pingst samt Allhelgonahelgen.
Vårt samhälles sociala struktur följer årets
festrytm. Livet är vardag och fest, förberedelse
och fest. Nu är förberedelsens tid då Gud
ställer frågan till oss: ”Var är du människa?”
Hur svarar vi? Med kärlek och trohet, med
omsorg och hopp för dem som saknar vad vi
äger i överflöd? Med kärlek och trohet till den
livets skapare och Gud som leder oss genom
död till liv?
Snart är det påsk. Livet vänder åter, mörkret
blir ljus. Livet vann, dess namn är Jesus! Just
för detta är jag kristen; livet som vann, en tom
grav, en levande Jesus som besegrat döden och
öppnar evigheten för dig och mig. Just därför
vågar jag önska dig en välsignad fastetid och
en glad påsk!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

STILLA VECKAN OCH PÅSK I LOMMA KYRKA
Palmsöndag 17 april
11 Ekumeniskgudstjänst
Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan
Barnkörer
18 Johannespassionen
Johan Sebastian Bach
Lomma och Norra Nöbbelövs kyrkokörer, musiker, solister
Bengt Wittje, dirigent
Måndag 18 april
19 Musikmeditation
Emma Jonasson
Tisdag 19 april
19 Via Dolorosa
Johan Magnus Sjöberg, musik & Jan-Olof Aggedal, text
Jörgen Tånnander, f löjt
Jan-Olof Aggedal, recitation
Onsdag 20 april
12 Middagsbön
19 Påskdrama
En upplevelsevandring under ledning av Jonas Gehlin,
Maria Jönsson & Kristina Markström
Skärtorsdag 21 april
19 Mässa med altarets avklädande
Jan-Olof Aggedal, präst
Emma Jonasson, orgel
Anne-May Lenngren, violin
Långfredag 22 april
10 Lång fredagsgudstjänst
Jan-Olof Aggedal, präst
Bengt Wittje, musik
Påskdagen 24 april
10 Innerlighetens mässa
Församlingens präster och medarbetare
Kyrkokören under ledning av Bengt Wittje
Jan-Olof Aggedal, predikant
Påskkaffe i byskolan
Annandag påsk 25 april
10 Emmausmässa vid påsklandskapet
Karin Riberth, präst
Emma Jonasson, organist
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BOTTNA I NÅDEN, SKAPA I VÄRLDEN
Bottna i nåden, skapa i världen, så lyder Lunds
stifts vision i koncentrerad form. Visionen har
arbetats fram av biskop Antje Jackelén i samspel
med medarbetare. Den 26 november 2010
antogs Lunds stifts vision av stiftsfullmäktige.
Visionen är tidigare förankrad i stiftsstyrelsen
och hos kontraktsprostarna.
Visionen vill vara vägledande för stiftets
långsiktiga arbete inom Svenska kyrkan i Skåne
och Blekinge. Med tillhörande undertexter är
den tänkt att fungera både som ledstjärna och
diskussionsunderlag. Den mynnar ut i en bön.
Texterna inbjuder till reflektion och samtal.
Hur detta sker kommer att variera mellan olika
församlingar och verksamheter. Biskopens
förhoppning är att visionen sprids brett och
att den kan komma till användning ofta – och
i många olika sammanhang. Visionen ska leda
till kommunikation och samtal och fungera både
för den som har kyrkan som sitt hem och den
som inte alls känner till vad kyrkan gör.
BOTTNA I NÅDEN, SKAPA I VÄRLDEN
Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör.
Det är nåd. Att bottna är att mitt bland
vågorna känna fast grund under fötterna.
Som skapade medskapare bär vi ansvar för
Guds älskade värld.
…med dopet som grund…
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda
med Jesus Kristus för att vi ska leva i ett nytt liv
såsom Kristus uppväcktes från de döda.
Romarbrevet 6:4
Dopet utgör grunden för livet som kristen.
Här ges oss allt gratis, av nåd. Därför är
vi generösa med tillgången till dopet. Vi
välkomnar barn, kvinnor och män som kan
vara på väg till dopet.
På dopet vilar vår kallelse att leva modigt,
i tillit och i kärlek, med Jesus som förebild.
Därför lyfter vi fram dopet i vårt eget liv och i
kyrkans liv och arbete. De döptas samhörighet
blir tydlig i den världsvida kyrkan och i våra
relationer till vänstift och vänförsamlingar.
Kyrkan är alltid glokal – både global och lokal.
Vi bär varandra i bön och förbön. Vi ser, bejakar
och utvecklar varandras gåvor.
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Aktiv rekrytering är en del av livet i dopet.
Såsom in- och utandning upprätthåller livet
i kroppen, bärs livet i dopet av samling och
sändning. Mässan är en förtätad gestaltning av
detta: att samlas till måltid i samhörighet med
Jesus Kristus och varandra och att från altaret
sändas till livet i världen.
inspirera lärande och samlas kring hoppet…
Var alltid beredda att svara var och en som
kräver besked om ert hopp.
Gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande
om er goda sak.
1 Petrus 3:15-16

Guds kärlek till världen. Vi utmanas av både
rikedom och nöd, i och omkring oss, och av
budet att älska Gud och vår nästa som oss själva
– väl medvetna om att den rätta kärleken till oss
själva kan vara den svåraste. Vi använder oss av
friheten att börja om och börja på nytt, eftersom
möjligheten till förlåtelse och försoning finns.
Det är en konst att vara människa!
I diakoni, bön, samtal och handling ska kyrkan
genom oss vara ett redskap för Guds rike. Det
vi gör eller inte gör har glokala konsekvenser.
Dagens svar kommer att prövas av morgondagens frågor. Därför behöver vi en radikal
och djupgående öppenhet. Vi behöver bli
föregångare i att hitta hållbara umgängesformer
i ett flerkulturellt samhälle. Det är ett av många

sätt att vara kyrka i kritisk solidaritet med
vårt samhälle. I vetskap om att Gud är större
än våra bästa prestationer och våra största
misslyckanden vill vi frigöra varandra till att
göra det som är gott.
Gud, du kallar oss ständigt till liv och förnyelse.
Du ger oss skapande ansvar
och låter oss bottna i nåd.
Du lät din Son visa oss vägen till dig
och din Ande inspirera oss
till ett liv i tjänst och omsorg,
utmaning och fördjupning.
Tack för att du är
och ger oss liv av ditt liv.
Amen.

Lärande och förnyelse bär den Heliga Andens
signatur. Lärande har alltid haft stor betydelse i
vår evangelisk-lutherska tradition. Vi lever i en
tid när sekularisering och religionens återkomst
möts. Just därför ökar behovet av undervisning,
upptäckande och utforskande av den kristna
traditionen och det kulturella arvet. Det gör
även behovet av dialog, tillsammans med alla
människor som vill gott, oavsett tro.
I kyrkan sammanstrålar olika kunskapsområden. Här har alla viktiga frågor en hemvist.
Guds folk är framför allt ett hoppets folk.
Varje söndag firar vi livets seger över döden
och uttrycker vår glädje över samhörigheten
med Gud, varandra och hela skapelsen. Att
odla hopp för världen hör till församlingens
gemensamma liv. Här kan vi lyfta blicken, se
bortom våra egna begränsningar och framåt.
Vi är stolta över kyrkan och berättar det gärna.
…för att möta livets och världens utmaningar
… gör något nytt, något brinnande av oss,
led oss att bygga en värld av rättfärdighet –
handling och bön må bli ett.
Sv ps 292:4
Den djupa dubbelhet som sitter i märgen
på allt mänskligt ger oss erfarenheter av
besvikelse, misslyckande och ondska. Även
naturens gång konfronterar oss med frågor
efter mening och en universell historia av
lidande och död. Som kristna tror vi att den
kosmiska passionshistorien genomkorsas och
genomlyses av en ännu lidelsefullare passion:
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Ett nät med fiskar i Lomma kyrka
Nästa gång du besöker Lomma kyrka kommer
du att hitta ett fisknät någonstans i kyrkan. I nätet
kommer fler och fler fiskar att fastna. Den första
fisken hamnade i nätet vid ljusgudstjänsten på
kyndelsmässodagen då Sångfåglarna sjöng.
Var gång ett barn döps kommer en ny fisk att
fastna i nätet. Fiskarna, som är små halsband,
är en gåva till de nydöpta barnen som barnets
föräldrar eller faddrar högtidligen hänger upp
i fisknätet under dopgudstjänsten. Fisken får
sedan hänga i nätet kring ett år innan barnet
tillsammans med sina föräldrar inbjuds till en
gudstjänst då barnet får hämta sin fisk. Vid varje
gudstjänst i kyrkan kommer vi som är med att
kunna se fisknätet med alla fiskarna. Detta blir
en påminnelse för oss om dopet, vårt eget och
andras. Vi blir påminda om att alla döpta hör
samman med varandra. Som gudstjänstfirare
blir vi dessutom påminda om vårt ansvar för
att be för barnen och för alla döpta.
Varför en fisk?
Fisken är kanske den äldsta kristna symbolen,
ett hemligt tecken för Jesus, han som kallas
Kristus. I en skrift om dopet från 200-talets
första årtionde heter det bland annat att ”vi
som följer fisken, vår Jesus Kristus, är små

fiskar; vi föds i vatten, och vår enda trygghet är
att stanna i vattnet”. Att Jesus liknas vid en fisk
hör samman med att det grekiska ordet för ”fisk”
ІΧΘΥΣ tolkas som begynnelsebokstäverna i
”Jesus Kristus, Guds Son, Frälsaren”.
Fisken lever i vattnet. Vatten är det viktigaste
elementet vid dopet. Vatten är urmaterian.
Innan någonting annat fanns vatten. ”Jorden
var öde och tom, djupet täcktes av mörker och
en gudsvind svepte fram över vattnet” (1 Mos
1:2). Allt levande behöver vatten för att leva.
Människan består till 72% av vatten. Dopets
vatten har samma uppgift som fostervattnet,
att skydda och bevara den döpte från stötar, att
omsluta den kristne enligt löftet om att Gud är
med alla dagar intill tidens slut.

Konserter i Lomma kyrka
17 april 18
Johannespassionen
Johann Sebastian Bach
Johan Linderoth, evangelist
Lotta Carlén, sopran
Linnea Lomholt, alt
Staffan Lindberg, tenor
Jacob Bloch Jesperson, bas
Barockorkester under ledning av Gabriel Bania
Lomma och Norra Nöbbelövs kyrkokörer
Jan-Olof Aggedal, introduktion
Bengt Wittje, dirigent
7 maj 18
Gitarristerna och sångarna Mac Ruzic och Michael Roach
22 maj 18
Körkonsert
“Lunda Röster”

Galleri Selle
Fisk och fisknät passar bra i Lomma som har
en lång tradition som fiskeort. Fiskarna är
tillverkade av Hans Sellberg på Galleri Selle.
Ha ns Sellberg var också den som år 1994
tillverkade ljusbäraren till Lomma kyrka.

28 maj 18
Gospelkonsert
Kören “One Nation”
Jonas Engström, körledare
Arr: Svenska kyrkan i Lomma, Sensus Skåne Blekinge

Jan-Olof Aggedal

Missa Cantata
1 maj kl 16
Uruppförande
En nyskriven mässa av
Emma Jonasson, Johan Hårsmar
& Andreas Ydrefors
Kör från Musikhögskolan i Malmö
Celebrant: Jan-Olof Aggedal
Välkommen!
LOMMA
Sångfåglarna sjunger vid invigningen av fisknätet.
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Året som gick…
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TACK
Ett stort och varmt tack till alla som på något sätt bidrog till att julspelet med
efterföljande grötlunch i Lomma församlingshem den 5 december 2010
blev en fin dag.
Maria Jönsson, kyrkomusiker

Torsdag 14 april
Mellan flod och öken
Jan-Olof Aggedal & Kristina Lindström
Torsdag 12 maj
Vårsånger i församlingshemmets trädgård
med Bengt Wittje och Lomma kyrkokör

Påskvandring
Under vecka 14 och 15 blir det påskvandringar
i kyrkan för årskurs 5-7.
En vandring genom påskens händelser
där deltagarna får ta del av de
dramatiska händelserna dagarna kring
Jesus död och uppståndelse.
Tillsammans får vi uppleva det som hände
Jesus från det att han rider in i
Jerusalem, sista måltiden, och fram till
hans död och uppståndelse.
Vi får bland annat träffa lärjungarna,
Pontius Pilatus och kvinnorna vid graven.
Du som inte går i skolan inbjuds
Onsdagen den 20 april kl 19:00 till
upplevelsevandring i påskens tecken som
en av stilla veckans gudstjänster.
Välkommen!
För mer information kontakta
Kristina Markström 0761-412500
kristina.mark strom@svenskakyrkan.se

Påsklunch
onsdag 20 april
12:00 Middagsbön
12:30 Påsklunch med silltallrik, varmrätt, kaffe och kaka.
Pris: 50 kr
Anmälan senast 13 april till församlingsexpeditionen 040-41 61 20 eller till
carina.wenliden@svenskakyrkan.se
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LOMMA FÖRSAMLINGSKÅR

Tid: 18:30
Lokal: Församlingshemmet, Skolgatan 4

KYRKFÄRD TILL RISEKASTLÖSA
Vårens kyrkfärd går till en av landets bäst bevarade medeltidskyrkor
RISEKATSLÖSA i Bjuvs kommun.
Onsdagen den 13 april
Buss avgår från församlingshemmet, Skolgatan 4
klockan 13:00 och därefter från Havsblick, Centrumgatan.
Vi blir guidade och har en andakt i kyrkan och därefter dricker vi kaffe.
Beräknad hemkomst c:a 17.00. Kostnad: 50:De 45 först anmälda får plats.
Anmälan senast fredagen den 8 april
till diakon Ingrid Sivberg, tel: 040-41 34 20

Stickcafé
I församlingshemmet, Skolgatan 4 Lomma
7 april
5 maj
18-21
Välkomna med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
Fika 25:Lena Palmér tel arbete 040-416715
Margareta Uvemark tel 073182846
www.svenskakyrkan.se/lomma
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Sommaravslutning
för Kyrkans Minsta, med Babycafé
fredagen den 27 maj
klockan 10.00 – c:a 12.00.
Vi börjar kl. 10 i Lomma kyrka, därefter blir det pannkakor och glass utomhus vid Byskolan.
Ta gärna med något att sitta på!
Varmt välkomna!
Kyrkans Minsta med Babycafé startar höstterminen vecka 33.

SEMESTERDAGAR
Dalby och Lomma församling inbjuder till innehållsrik och omväxlande semester,
i avkopplande miljö på EFS-gården i Åsljunga i norra Skåne,
tisdagen den 16 till fredagen den 19 augusti 2011.
Välkommen till:
• Upplevelser
• Aktiviteter för kropp och själ
• Rekreation
• Samvaro och samtal
• God mat
• Promenader
• Andakter
Upplysningar och anmälan till Ingrid Sivberg, tel: 040-413420

LOMMAFESTEN - ALNARPSDAGEN
lördag 28 maj 11-16
Trädgårdscafé med konst- och hantverksmarknad
med försäljning i församlingshemmet,
Skolgatan 4.
lördag 18
Konsert med gospelkören ”One nation”
i Lomma kyrka.
söndag 29 maj 14
Jazzgudstjänst på Alnarp

12

NYTT FRÅN
KYKOGÅRDEN
Våren kommer…
… så sakta till Lomma kyrkogårdar. Snödropparna tittar fram, julrosorna har blommat i
flera veckor och på några ställen har vi sett
påskliljeblad på väg upp! Den långvariga
kylan gör att vi ligger lite efter vad gäller
markarbeten. Just nu ser vi över alla maskiner
och planerar hur vi ska prioritera i vår.
Under våren kommer vi att skicka ut brev till
de gravrättsinnehavare som på sin gravplats
har en (eller flera) lösa gravstenar. Dessa bör
åtgärdas snarast, eftersom de kan falla och
orsaka skador.
I år kommer vi att ändra de blommor som ingår
i skötselavtalet. Påskens små tête-a-tête blir
kvar medan Allhelgonas krysantemum ersätts
av den perenna lila ljungen ’Calluna’. Senast
till jul (beroende på snöns ankomst) kommer
den sedan att kompletteras med ett vintergrönt
binderi, helt komposterbart.
Slutligen måste jag meddela att vi tvingats
införa ett förbud mot buxbom utifrån. Detta
beror på en aggressiv svamp som finns på kontinenten, i Danmark och förmodligen i Malmö.
Förvaltningen i Lomma är självförsörjande
och kommer förhoppningsvis att hitta en bra
form för att dra upp egna plantor för att även
fortsatt vara självförsörjande. Vi kommer så
småningom att kunna erbjuda gravrättsinnehavare att köpa plantor i lite olika storlekar.
Förbudet innebär att vi tar oss rätten att dra
upp och skicka nytillkomna buxbomsplantor
på gravplatser till förbränning. Det är enda
sättet att förhindra att svampen kommer in och
dödar våra häckar. Det finns ingen bot mot den
här svampen, och den skulle få förödande
effekter på tre av våra fyra kyrkogårdar.
Ulrika Schlyter
Kyrkogårdsföreståndare
0704-41 66 10
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Söndag 3 april
Midfastosöndagen
Livets bröd
Tisdag 5 april

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

10:00

Högmässa

Måndag 9 maj

14:30

Barngudstjänst i församlingshemmet

16:00

Bröllopskul

Lördag 14 maj

11:00

Konfirmation med mässa

13:30

Havsblick, andakt

11.00

Konfirmation med mässa

Onsdag 6 april

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 15 maj
4 i påsktiden
Vägen till livet

Torsdag 7 april

12:00

Middagsbön, soppa

Söndag 10 april
5 i fastan
Försonaren

10.00

Högmässa, tvärflöjt solo

Tisdag 12 april

13:30

Havsblick, café

Onsdag 13 april

18:15

Söndag 17 april
Palmsöndagen
Vägen till korset

11:00

Tisdag 17 maj
13:30
Havsblick, andakt
			
18:30
Vårmusik med Småfåglarna
Torsdag 19 maj

12:00

Middagsbön, soppa

10:00

Högmässa

Mässa i församlingshemmet

Söndag 22 maj
5 i påsktiden
Att växa i tro

Ekumenisk gudstjänst, barnkör

Tisdag 24 maj

13:30

Havsblick, café

18:00

Johannespassionen, Kyrkokören

Fredag 27 maj

10:00

Minstas avslutning

Måndag 18 april

19:00

Musikmeditation i Stilla veckan

14:00

Jazz-gudstjänst

Tisdag 19 april

13:30

Havsblick, Skärtorsdagsmässa

Söndag 29 maj
Bönsöndagen

19:00

Via Dolorosa

Måndag 30 maj

10:00

Mässa med Lunds stifts prästkonvent

12:00

Middagsbön, påsklunch

Tisdag 31 maj

13:30

Havsblick, café

19:00

Påskdrama

Kristi Himmelsfärds dag
Herre över allting

10:00

Gudstjänst

Söndag 5 juni
S. f. pingst
Hjälparen kommer

10:00

Högmässa

Tisdag 7 juni

13:30

Havsblick, andakt

Söndag 12 juni
Pingstdagen
Den heliga Anden

10:00

Högmässa

Onsdag 20 april

Skärtorsdag 21 april
19:00
Mässa med altarets avklädande,
		violinsolo
Långfredag 22 april
Korset

10:00

Långfredagsgudstjänst

Påskdagen 23 april
10:00
Påskmässa – Innerlighetens mässa,
Kristus är uppstånden		Kyrkokören
Annadag påsk 25 april
Möte med den uppståndne

10:00

Emmausmässa

Tisdag 26 april

13:30

Havsblick, café

Onsdag 27 april

18:15

Mässa i församlingshemmet

Söndag 1 maj
16:00
2 i påsktiden		
Påskens vittnen

Nyskriven mässa av och med studenter
från Musikhögskolan i Malmö

Tisdag 3 maj

13.30

Havsblick, andakt

Onsdag 4 maj

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 5 maj

12:00

Middagsbön, sopplunch

Lördag 7 maj

11:00

Konfirmation med mässa

14:30

Konfirmation med mässa

11:00

Kontraktshögmässa i Arlövs kyrka

Söndag 8 maj
3 i påsktiden
Den gode herden
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Ur almanackan

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.
15

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. 10-12
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:
Heinz Jackelén
Mobiltelefon:
0730-21 79 07
E-post:
heinz.jackelen@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

Församlingspedagog:
Kristina Markström
Arbete:
0761-41 25 00
E-post:
kristina.markstrom@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:
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:
Eva Persson
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
Kyrkorådets ordf:
Anders Rydström
Telefon:
040-41 22 33
Kyrkofullmäktiges ordf:
Sven Paulsson
Telefon:
040-41 44 50
Mobiltelefon:
0730-20 42 81

Kyrkomusiker:
Emma Jonasson
Mobiltelefon:
0768-25 57 67
E-post:
emmaj80@hotmail.com

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

