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Våren visar vägen
Nu blommar de så fint, krokus,
v it si p p o r, v i n t e r g ä c k o c h
påskliljor. Nu är våren som
vackrast. Ljuset, solen, den evigt
stålande morgonsolen, lyser upp
vår vardag.
När våren är som vack rast
firar vi påsk, den största och
viktigaste av alla kristna högtider.
Påsken är högtiden då våren
visar vägen, då våren lägger ett
mönster för livet; ”genom död
till liv”. Vårt påskfirande börjar
på askonsdagen, fyrtio dagar före
påskdagen och avslutas femtio
dagar efter påskdagen till pingst. Veckan närmast
före påskdagen är full av dramatik då vi får följa
dramat då Jesus vandrar genom död till liv.
På Palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem
hyllad som en kung för att bara några dagar
senare utlämnas till folkets ”korsfäst, korsfäst”.
Att opinionen på en vecka vänds från kärlek
till hat, från idoldyrkan till krav på avgång har
många ledare fått erfara. Folkets kärlek finns
där så länge allt går sin gilla gång, så länge man
inte behöver engagera sig mer än lagom, så länge
man inte behöver ta någon tydlig ställning. När
en ledare visar på sanningen, på vad som är rätt
och rättfärdigt, vem Gud är, övergår kärleken
lätt till uppror och hatisk stämning. Jesus fick
uppleva allt detta under sin sista vecka i livet.
Även dem som stod honom närmast kom att
svika honom, en förrådde honom, sålde honom
för en ynklig muta.
Sista natten med gänget firade han den judiska
påskmåltiden så som han alltid gjort och så som
judar alltid gör. Fast den gången i Jerusalem blev
det annorlunda. När Jesus tar fram den sista lilla
brödbiten för att enligt seden dela med alla runt
bordet säger han att detta bröd är hans kropp.
När han tar välsignelsens bägare med vin och
skickar runt den så att alla kan dricka ur den som
ett vänskapens och gemenskapens tecken säger
han att vinet är hans blod. På skärtorsdagens
kväll, inom den judiska påskmåltidens ram,
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Stilla veckan – Påsk
Palmsöndagen 13 april
10.00 Ekumenisk vandring från Strandkyrkan
11.00 Ekumenisk gudstjänst, kyrkkaffe i Lomma kyrka
Karin Riberth, präst
Per Martinsson, pastor
Maria Jönsson, musikalisk ledning
Sångare och musiker
Måndag 14 april
19.00 Ekumenisk Taizégudstjänst i Strandkyrkan
Per Martinsson, pastor
Jonas Gehlin, präst
Maria Jönsson, musikalisk ledning
Sångare och musiker

formar Jesus en ny gemenskap mellan honom
och alla kristna världen över och i alla tider.
Jesus instiftar nattvarden, ett litet bröd och några
droppar vin, Kristi kropp och blod, för dig, för
mig utgivna. Jesus har lovat oss att när vi firar
nattvard i våra gudstjänster är han genom brödet
och vinet närmare oss än vårt eget blod.
Långfredagen är hela universums sorgedag. Han
som är Gud i mänsklig gestalt, Jesus, avrättas
som en mördare och hängs upp på ett kors vid
huvudvägen in mot Jerusalem. Makten talar
sitt tydliga språk. Så går det om du tror att du
är något. Så går det om du tror att kärlek och
förlåtelse är starkare än våld och straff. Jesus
språk och liv visar på något annat. Frivilligt
går han i döden för vår skull, för att älska oss
människor tillbaka till Gud. Korsdöden är första
ledet i påskens ”genom död till liv”. Korsdöden är
första ledet i vetekornets lag: ”om vetekornet inte
faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn.
Men om det dör ger det rik skörd” (Joh 12:24).
När påskdagsmorgonen gryr och kvinnorna
kommer till graven finner de att den är tom, han
är inte där. Jesus har blivit levande igen. Livet
vann! För att markera vår tro på livets seger, på
ljusets seger, på att ljuset alltid är starkare än
livet, tänder vi påskljuset och önskar varandra
Glad påsk! Kristus är uppstånden! Ja, han är
sannerligen uppstånden från de döda!
En välsignad och glad påsk önskar jag dig!

Tisdag 15 april
13.30 Ekumenisk nattvardsgudstjänst på Havsblick
19.00 Ekumenisk musikmeditation i Lomma kyrka
VIA DOLOROSA
Jan-Olof Aggedal (text)
Johan Magnus Sjöberg (musik)
Per-Olov Finnström (bild)
Jörgen Tånnander, f löjt
Johan-Magnus Sjöberg, klangregi
Jan-Olof Aggedal, recitation
Dymmelonsdag 16 april
12.00 Ekumenisk middagsbön och påsklunch i församlingshemmet
Skärtorsdagen 17 april
19.00 Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande i Lomma kyrka
Jan-Olof Aggedal, präst
Bengt Wittje, musiker
Långfredagen 18 april
15.00 Långfredagsgudstjänst i Lomma kyrka
Jonas Gehlin, präst
Bengt Wittje, musikalisk ledning
Lomma kyrkokör
Påskdagen 20 apri
10.00 Festmässa ”Kristus är uppstånden” i Lomma kyrka
Församlingens präster och musiker
Lomma kyrkokör under ledning av Bengt Wittje
Söndagsklubben
Kyrkkaffe i Byskolan
Annandag påsk 21 april
10.00 Emmausmässa i Lomma kyrka
Karin Riberth, präst
Bengt Wittje, musiker

Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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Våren kom, nästan utan vinter!

Rytmik i Lomma församling

I år infaller påsken sent. Kyrkogårdsförvaltningen
hoppas på att temperaturen håller sig stadigt
över nollan så att vattenposterna har varit ute
ett tag när ni läser detta. Det finns tyvärr ett
större antal gravplatser som saknar antecknad
gravrättsinnehavare. Dessa kommer efter hand
att skyltas för att därefter återtas. Om ni ser
en kontaktskylt på en gravplats där ni känner
någon i familjen är vi tacksamma om ni gör dem
uppmärksamma på detta!

Just nu är det fullt i våra grupper men du är välkommen att kontakta kyrkomusiker
Maria Jönsson, maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se.
Vi återkommer med nya grupper till hösten.

Kyrkans minsta

träffas i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Efter höstens metallstöld av vaserna i minneslunden har vi ordnat provisoriska blomhållare.
Arbetet med att ta fram nya permanenta pågår.

Alla barn 0 – 5 år är välkomna i sällskap med mamma eller pappa. Även blivande
föräldrar samt mor/farföräldrar är varmt välkomna. I våra öppna grupper finns det
tid både för barnen och de vuxna. Vi pysslar och leker och här finns tid att prata och
dela de erfarenheter och känslor som kan uppfylla en småbarnsförälders vardag. Vi
avslutar med andakt och sångstund.

Vi vill passa på att påminna om att askgravplatsen
har begränsad gravrätt. Detta innebär att under
växtsäsongen (alltid senast till påsk) töms
gravplatserna på lyktor, ljus, blommor, stenar
och figuriner. Under växtsäsongen sätts endast
snittblommor i vattenspelet.
Ulrika Schlyter, tfn 0704 – 41 66 10
Kyrkogårdsföreståndare

Provisoriska blomsterhållare i Minneslunden.
Fotograf Ulrika Schlyter.

Påsklovskul
Måndag 14 april 9.30-11.30
Onsdag 16 april 9.30-11.30
Alla barn i åldrarna 0 år till och med årskurs 3,
gärna i sällskap med vuxen.
Vi pysslar, leker, har sångstund och
fikar tillsammans!
Församlingshemmet i Lomma, Skolgatan 4.
Elisabeth Erlansson & Rebecca Jörgensen
Information: elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se &rebecca.jorgensen@svenskakyrkan.se
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Måndagar 9.30–11.30
Onsdagar 9.30–11.30
Torsdagar 9.30–11.30
Fredagar 9.30–11.30
Terminsavslutning i Lomma kyrka med fest i Byskolan 23 maj klockan 10.
Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se,
tfn 0704 – 41 98 70.

Kyrkans träffpunkt på Havsblick
Havsblick (Centrumgatan 4) varje tisdag från 13.
Första och tredje tisdagen i månaden är det andakt och kaffe.
Övriga tisdagar är det café – en enkel kopp kaffe till självkostnadspris.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!
Ansvarig: Ingrid Sivberg tfn 040 – 41 34 20.

Påsklunch

Lunch

16 april
12.00 Middagsbön med efterföljande påsklunch i församlingshemmet.
Anmälan till husmor carina.wenliden@svenskakyrkan.se, tfn 070 – 99 314 77
senast 14 april. Pris 60 kr

Torsdagar serveras lunch i församlingshemmets café.
Lunchen inleds med middagsbön 12.00.
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Invigning av församlingshemmet

Stickcafé
i Byskolan vid Lomma kyrka 18–21
Välkommen med eller utan handarbete.
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
24 april
Information: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15

Barngudstjänster
Vid några tillfällen under våren firas barngudstjänst på kyrkans minsta.
De korta gudstjänsterna är fyllda med mycket sång, musik och rörelse utifrån ett visst
tema. Nästa barngudstjänst blir den 19 maj 11 i Alnarpsparken.
Information: Elisabeth Erlansson, elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se,
tfn 0704 – 41 98 70.

Andrum – lunchmusik på Lomma kyrkas orgel
Vår tillvaro är fylld av ”måsten” och ”borden” som
stressar och pressar oss, vi har
väldigt svårt att ”mitt i orkanens öga” stanna upp och
reflektera. Därför erbjuds en stunds vila i form av en
halvtimme med musik 12–12.30 följande onsdagar.
23 april
7 maj
21 maj

Mässa runt ett bord
Varje torsdag klockan 19 fram till 22 maj samlas vi i församlingshemmet för att fira
mässa under enkla former och med samtalet som en röd tråd.

Musik i Lomma kyrka
4 maj 18
Orgelkonsert, Bengt Wittje
18 maj 18
Vårkonsert med
Lomma Kyrkokör, solister och musiker under ledning av Bengt Wittje
Information: Bengt Wittje, bengt.wittje@svenskakyrkan.se, tfn 0704 – 41 66 06

På fastlagssöndagen den 2 mars 2014 invigdes det om- och tillbyggda församlingshemmet på Skolgatan 4 Lomma. Kyrkorådets ordförande Lena Forsberg klippte bandet och förklarade lokalerna
invigda. Nedan publiceras kyrkoherde Jan-Olof Aggedals invigningstal.
Kära Lommabor.
ÄNTLIGEN!
Jag känner mig nästan som den ständige sekreteraren som träder ut genom de stängda dörrarna för
att förkunna den glada nyheten. Äntligen!
Idag känns det som om ni kära Lommabor har vunnit guld. Flaggan är hissad. Ballongerna pumpade.
Kaffet är kokat. Fastlagsbullarna väntar. Ni är här. Festen kan börja. Äntligen, kan vi inviga och
på riktigt ta i bruk om- och tillbyggnaden av församlingshemmet här i Lomma. Församlingshemmet
är tillbyggt med cirka 200 kvadratmeter i två våningar. På entréplanet finns en ny cafélokal och
på andra våningen kontorslokaler. Den gamla byggnaden från år 1960 är helrenoverad med nya
toaletter, samtalsrum, expedition, andaktsrum, barn- och ungdomsavdelning samt naturligtvis
församlingssalen.
Detta hus är ert hus, ni som är Lommabor, här finns era möjligheter. Församlingshemmet är till för
dig som är kyrkotillhörig i Svenska kyrkan. Detta hus vill vara ett församlingens hem, ett hem dit
du är välkommen för att möta andra. Genom det som sker här få vi växa i tro och växa som människor.
Men, och det är ett viktigt men, församlingshemmet är öppet för alla som bor eller vistas i Lomma
oavsett religiös eller etnisk hemvist. Lomma församling vill inbjuda alla att i nyfikenhet och
öppenhet vara nyfikna mot världen, mot andra människor och mot Gud. Om församlingshemmet
ska vara en öppen och välkomnande miljö beror på alla oss som går in genom dess portar.
Församlingshemmets framtid tillhör oss, du och jag kan forma den.
Jag som har fått uppdraget att vara er kyrkoherde och kontraksprost och under några år av mitt liv
leda Svenska kyrkan här i Lomma är stolt och glad över att äntligen få möta er Lommabor i ljusa
och rymliga lokaler. Tillsammans med församlingens medarbetare, de som har församlingshemmet
som arbetsplats och de som är ideella medarbetare, tillsammans med er Lommabor vill vi be och
arbeta för att huset ska sjuda av liv och hoppas att många ska känna sig hemma.
Här får vi bottna i nåden, skapa i världen.
Inspirera lärande och samlas kring hoppet …
… med dopet som grund …
… för att mäta livets och världens utmaningar.
Vi ber:
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.
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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Invigning…

Fotograf: Kristina Lindström
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Öppen gudstjänstkör
För Dig som inte läser noter eller tidigare sjungit i kör, utan som i psalmer
och mässmusik vill vara med i en gudstjänstgemenskap där man
bara får vara som man är.
Vår gudstjänst är fylld av musik, psalmer och böner som inbjuder
till vila, tröst, reflektion och inre växande.
Du är välkommen att komma när du vill några av följande söndagar
4 maj och 18 maj.
Vi träffas 9–9.30 då vi sjunger igenom dagens psalmer och mässmusik.
Gudstjänsten börjar 10.00.
Välkommen!
Information: Bengt Wittje, bengt.wittje@svenskakyrkan.se, tfn 0704 – 41 66 06

Söndagsklubben
Under några gudstjänster i vår kommer vi att erbjuda barnen en egen samling,
Söndagsklubben. Hit är alla barn välkomna, med eller utan en vuxen.
I Söndagsklubben pratar vi om Bibelns berättelser, sjunger
och pysslar tillsammans.
Söndag 20 april 10.00
Information: kristina.markstrom@svenskakyrkan.se

Ungdomscaféet

Café S

samtal – saknad – sorg
Varannan onsdageftermiddag öppnar Café S i Lomma,
församlingshemmet, Skolgatan 4, 14 – 15.
Då samtalar vi om förlust, sorg och saknad.
Du som vill är välkommen att vara med i denna öppna gemenskap där vi över en kopp
kaffe delar tankar och erfarenheter. Du är välkommen de onsdagar du kan och vill.
23 april
7 maj
21 maj
Välkommen!
Ingrid Sivberg, diakon och samtalsledare

Kör för alla
En kör för dig som tycker om att sjunga, men kanske inte kan noter
eller har sjungit i kör tidigare.
Repertoar är blandad med såväl kristna som andra sånger.
Du är med och påverkar sångvalet.
Vi sjunger varannan måndag, ojämna veckor, i Lomma församlingshem
klockan 19.00-20.30. Alla mellan 20 år och 65 år är välkomna.
Har du frågor eller vill anmäla dig, är du välkommen att kontakta Maria Jönsson.
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se, tfn 0703 – 28 66 05.

Ungdomscaféet är en mötesplats för dig som är 14 och äldre.
Vi kommer ett ha öppet måndagar 18.00–21.00 i församlingshemmet.

Himlaskoj – miniorer

På Ungdomscaféet har du möjlighet att träffa och lära känna nya människor.
Hit kan du komma för att fika, umgås med vänner, prata om både viktiga och
oviktiga saker. Vi erbjuder en aktivitet varje gång för dem som vill.

för dig som går på mellanstadiet.
Varannan tisdag eftermiddag kl. 14.30– 17.00 t.o.m. 20 maj.

Ledare är Kristina Markström och Rebecca Jörgensen

Vi erbjuder roliga aktiviteter utifrån barnens önskemål, alltifrån pyssel till lekar
och utomhusaktiviter. När Miniorerna träffas har du även möjlighet att
sjunga i barnkören Sångfåglarna.

Välkommen!
Information: kristina.markstrom@svenskakyrkan.se eller
rebecca.jorgensen@svenskakyrkan.se
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För mer information kontakta Elisabeth Erlansson, barnledare,
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se, tfn 0704 – 41 98 70.
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Ur almanackan

Café
tisdagar 10-12
onsdagar 14-16
I församlingshemmet, Skolgatan 4, har vi öppet några timmar i veckan
för dig som bara vill sitta ner en stund, fika, prata med någon,
läsa en tidning eller spela schack.

Semesterdagar
18-22 augusti på Åsljungagården
utanför Örkelljunga.
Semesterdagar som är fyllda av
gemenskap, promenader, samtal,
avkoppling och återhämtning.
Vi bor i bekväma enkel- eller
dubbelrum med helpension.
För mer information kontakta diakon
Ingrid Sivberg, tfn 040 – 41 34 20

Kyrkfärd
Vårens kyrkfärd är planerad till den 24 april.
Vi besöker en skånsk kyrka och dricker eftermiddagskaffe tillsammans.
Buss går från församlingshemmet 12.30 och från Havsblick 12.35.
Vi är åter i Lomma vid 17-tiden.
Välkommen att vara med!
Anmälan till Ingrid Sivberg, tfn 040 – 41 34 20
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Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Onsdag 9 april

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

14.00

Café S i församlingshemmet

Torsdag 10 april

12.00

Middagsbön, lunch iförsamlingshemmet

Söndag 13 april
Palmssöndagen
Vägen till korset

10.00
11.00

Ekumenisk vandring från Strandkyrkan
Ekumenisk gudstjänst, kyrkkaffe

Måndag 14 april

19.00

Ekumenisk Taizégudstjänst i Strandkyrkan

Tisdag 15 april
13.30
		

Ekumenisk nattvardsgudstjänst på Havsblick

19.00
		

Ekumenisk musikmeditation
VIA DOLOROSA i Lomma kyrka

Onsdag 16 april
12.00
		

Ekumenisk middagsbön, påsklunch i
i församlingshemmet

Skärtorsdagen 17 april
19.00
Det nya förbundet		

Mässa med altarets avklädande i Lomma
kyrka

Långfredagen 18 april
15.00
Korset		

Långfredagsgudstjänst, kör i Lomma
kyrka

Påskdagen 20 april
10.00
Kristus är uppstånden		

Festmässa, kyrkokören, kyrkkaffe,
söndagsklubben

Annandag påsk 21 april
Möte med den uppståndne

10.00

Emmausmässa i Lomma kyrka

Tisdag 22 april

13.30

Havsblick, café

Onsdag 23 april

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

14.00

Café S i församlingshemmet

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Söndag 27 april
2 i påsktiden
Påskens vittnen

11.00

Kontraktshögmässa i Svedala kyrka

Tisdag 29 april

13.30

Havsblick, café

Söndag 4 maj
3 i påsktiden
Den gode herden

10.00

Högmässa, öppen kör i Lomma kyrka

Torsdag 24 april
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 6 maj

13.30

Havsblick, andakt

10.00

Högmässa

Onsdag 7 maj

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

Söndag 1 juni
Söndag före pingst
Hjälparen kommer

14.00

Café S i församlingshemmet

Tisdag 3 juni

13.30

Havsblick, andakt

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

10.00

Högmässa

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

Pingstdagen 8 juni
Den heliga Anden

Lördag 10 maj

11.00

Mässa med konfirmation i Lomma kyrka

Söndag 11 maj
4 i påsktiden
Vägen till livet

11.00

Mässa med konfirmation i Lomma kyrka

Tisdag 13 maj

13.30

Havsblick, café

Torsdag 15 maj

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

11.00

Mässa med konfirmation i Lomma kyrka

Torsdag 8 maj

Lördag 17 maj

Högmässa, öppen kör i Lomma kyrka

Måndag 19 maj

11.00

Barngudstjänst i Alnarpsparken

Tisdag 20 maj

13.30

Havsblick, café

Onsdag 21 maj

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

14.00

Café S i församlingshemmet

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

19.00

Bordsmässa i församlingshemmet

10.00

Kyrkans minstas avslutning Lomma kyrka

Fredag 23 maj

Vårkonsert, Lomma kyrkokör i Lomma
kyrka

Söndag 25 maj
10.00
Högmässa i Lomma kyrka
Bönsöndagen		
18.00
Konsert
Tisdag 27 maj

13.30

Havsblick, café

Kristi himmelsfärds dag 29 maj
Herre över allting

10.00

Högmässa
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Vesper för hela stiftet i Lunds domkyrka
då biskop Antje Jackélen lägger ner 		
ämbetet som biskop i Lunds stift.

Reservation för ändringar.

Söndag 18 maj
10.00
5 i påsktiden
Att växa i tro
18.00
		

Torsdag 22 maj

Annandag pingst
18.30
Andens vind över världen		
		

Aktuell information hittar du på www.svenskakyrkan.se/lomma eller i Lommabladet
eller på lördagar i Skånska Dagbladet eller i Sydsvenskan. Lomma kyrka återfinns i
predikoturerna under rubriken ”Lomma”.
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 till exempel
handla om hur dop går till eller vad det innebär att bli döpt. I Lomma kyrka firas i
regel dopgudstjänst varje söndag 12.00, då i regel två barn blir döpta. Några gånger
varje år sker dop i församlingens huvudgudstjänst 10:00. Har du frågor om dopet är
du välkommen att ringa någon av församlingens präster. Vill du boka tid för dop är
du välkommen att ringa församlingsexpeditionen telefon 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 är du välkommen att ringa någon
av församlingens präster. Vill du boka tid för vigsel är du välkommen att ringa
församlingsexpeditionen telefon 41 61 20.

Begravning

Att mista någon som står en nära är på många sätt en omtumlande upplevelse.
Ofta har man svårt att förstå att den som man levt tillsammans med är död. Många
frågor brukar dyka upp.Ska man välja jordbegravning eller kremationsbegravning?
Församlingens präster och diakon är vana vid att samtala med sörjande om allt som
hör till sorg, död och begravning. De flesta begravningar sker onsdag, torsdag och
fredag i Lomma kyrka eller i Lomma kapell. Förutom att kontakta en begravningsbyrå
är du alltid välkommen att ringa församlingsexpeditionen telefon 41 61 20, som även
kan hjälpa dig till kontakt med församlingens präster.
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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 10-12
Kyrkoherde:
Jan-Olof Aggedal
Mobiltelefon:
0702-63 66 08
E-post:
jan-olof.aggedal@svenskakyrkan.se

fritidsledare:
Rebecca Jörgensen
Arbete:
0761-41 69 50
E-post:
rebecca.jorgensen@svenskakyrkan.se

Präst:
Karin Riberth
Arbete:
040-41 45 10
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
karin.riberth@svenskakyrkan.se

Barnledare:
Elisabet Erlansson
Arbete:
0704-41 98 70
E-post:
elisabeth.erlansson@svenskakyrkan.se

Präst:
Jonas Gehlin
Arbete:
040-41 67 14
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer:
Kerstin Johansson
Arbete:
040-41 68 30
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
kerstin.m.johansson@svenskakyrkan.se

Präst:
Lisa Buratti
Arbete:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent:
Kristin Lindqvist
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se

Diakon:
Ingrid Sivberg
Arbete:
040-41 34 20
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post:
ingrid.sivberg@svenskakyrkan.se

Församlingshemsvärd:
Carina Wenliden
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
carina.wenliden@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.markström@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsföreståndare:
Ulrika Schlyter
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post:
ulrika.schlyter@svenskakyrkan.se
KyrkOVAKTMÄStare:
Simon Årnes
Mobiltelefon:
0704-41 66 05
E-post:		
simon.arnes@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordf:
Lena Forsberg
Telefon:
040-41 17 13
Kyrkofullmäktiges ordf:
Kirsti Haaland
Telefon:
040-41 43 26

Foto om inget annat anges: Jan-Olof Aggedal Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

