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Välkommen att hämta inspiration www.svenskakyrkan.se/lomma

Vad ska vi ha Svenska kyrkan till?
Vad vi ska ha kyrka och församling till är ganska
enkelt att svara på, tror jag. Det handlar väl om
en miljö och en plats där vi tillsammans prisar
Gud för hans stora kärlek och tillsammans växer
som människor och fördjupas i vår tro och kärlek
till Gud och varandra.
Kyrka och församling är en växtplats, en
mognadsplats, en plats för livets glädje och
sorg. Detta gäller för alla kristna kyrkor och
församlingar i hela världen när Jesus tillåts att
vara Herre och Gud i våra liv. Men vad ska vi ha
Svenska kyrkan till?
Medlemsundersökning
Svenska k y rkan har genomf ör t en stor
medlemsundersökning med nästan elvatusen
användbara svar. Kanske har du som läser min
artikel varit en av dem som svarat.
Sedan tidigare undersökning vet vi att det
viktigaste för er medlemmar är de kyrkliga
handlingarna, att ni har tillgång till dop,
konfirmation, vigsel och begravning samt att
de företrädare som ni möter vid dessa tillfällen
möter er med respekt på ett professionellt sätt.

Nästan hälften av Svenska kyrkans medlemmar
vill att kyrkans ska hjälpa utsatta människor
i Sverige, att skapa gemenskap för dem som
känner sig ensamma samt arbeta bland barn
och unga. Detta är tre områden som prioriteras
i Lomma församling. Samtidigt är diakoni
något som vi alla kan delta i mer eller mindre
organiserat. Diakoni är mer än den verksamhet
som diakonen själv utför eller ansvarar för.
Kulturarv
Att vårda vårt kulturarv, kyrkobyggnader och
kyrkogårdar samt att bevara traditioner upplever
många medlemmar som viktigt, så gör även vi
som fått ett ansvar för Lomma församling.
Kyrkan försöker vi hålla öppen så mycket
det går för såväl gemensamma gudstjänster
som för enskilda att gå in en stund i rummets
tystnad, stillhet och bön. Till traditionen hör
att vi erbjuder ett rikt utbud av gudstjänster

och musikupplevelser vid årets stora högtider
som advent, jul, påsk, alla helgons dag och vid
många fler tillfällen. Ett rikt musikliv och samtal
om livets frågor har i tidigare undersökningar
prioriterats högt.
Denna gång är det inte riktigt så, kanske beror
det på att man bara hade möjlighet att välja tre
områden som skulle prioriteras. Dock önskar två
av tio att kyrkan ska satsa på musik och på samtal
om viktiga frågor.
Lomma församlings musikliv br ukar av
recensenter beskrivas som rikt och kvalificerat,

dessutom är nästan alla konserter gratis och
naturligtvis är alla gudstjänster gratis.
Musiken finns här ständigt som inspiration i
våra liv. Genom Petrusakademin och genom
inspirationskvällar på temat föräldraskap
inbjuder vi till föreläsningar och samtal om livet.
Välkommen till något av allt det som Svenska
kyrkan i Lomma vill erbjuda, må Gud välsigna
ditt liv!
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

PETRUSAKADEMIN
2011−2012
			

Församlingshemmet Skolgatan 4 19−21
Förfriskningar serveras

11 oktober Att älska livet — om livets mening, andlighet och långsamhet.
Owe Wikström, professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet, författare.
1 november Ett gott liv? Om lycka och moral.
Ann Heberlein, doktor i etik vid Lunds universitet, debattör och kulturskribent.

Att de utifrån kyrkans riter och erfarenhet
tillsammans med er hjälper er så att dopet,
konfirmationstiden, vigseln och begravningen
blir så bra som möjligt. De kyrkliga handlingarna
är även viktiga för oss som arbetar i församlingen
och vi använder mycket av vår tid för att förbereda
oss och samtala med er som till exempel vill gifta
er eller behöver begrava er älskade.

10 januari Jesu dop och våra dop — källor till livsmening?
Anna-Karin Hammar, teol. dr. i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, stiftsadjunkt Uppsala stift.

Om du skulle välja tre andra saker som vi skulle
prioritera i församlingen, som inte är de kyrkliga
handlingarna, vad skulle det vara?

6 mars Ärkebiskopens och kungarnas land. Strövtåg i Skånes medeltid.
Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, författare.

I Svenska kyrkans stora undersökning fick
de tillfrågade svara på frågan: ”Om Svenska
kyrkan av ekonomiska skäl skulle bli tvungen
att prioritera i högre grad än tidigare, vilka
tre verksamheter skulle du då vilja att kyrkan
fokuserade på?” Svaren var tydliga och kan
sammanfattas med ordet diakoni.
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7 februari Om ni sitter ner och äter med oss — kyrka i mångfald och dialog.
Ann Aldén, teol. dr. i missionsvetenskap vid Lunds universitet, kyrkoherde Västra Skrävlinge församling.

Med Petrusakademin vill Lomma församling bidra till samtal och reflektion. Petrusakademins uppgift
är att inbjuda till föreläsningar och seminarier i spänningsfältet teologi, andlighet och kultur i historia
och nutid. Det kan handla om föreläsningskvällar med mer eller mindre kända föredragshållare som
ger inspiration till samtal. Det kan också handla om seminariedagar i samtalsform. Petrusakademins
ambition är att såväl aktuell forskning som aktuella ämnen ska vara vägledande vid val av program.
Namnet är valt till minne av Jesu lärjunge Petrus; han som på samma gång var nyfiken, trogen, trosviss
och tvivlande. Vi vill liksom Petrus vara nyfikna och lära oss mer om livets hemligheter.
Petrusakademin leds av teol. dr. Jan-Olof Aggedal

3

BARNGUDSTJÄNSTER

GUDSTJÄNST MED
SMÅ OCH STORA

Vid ett par tillfällen i höst firas barngudstjänst med kyrkans minsta i församlingshemmet.
De korta gudstjänsterna är fyllda med mycket sång, musik
och rörelse utifrån ett visst tema.

Några gånger varje år firar vi gudstjänster
speciellt anpassade för barn och familjer.
Ofta medverkar barnkören Sångfåglarna.
Efter gudstjänsten äter vi kvällsmat eller
fikar i byskolan.

Måndagen den 19 september 14:30
Måndagen den 17 oktober 14:30
Måndagen den 28 november 14:30

I höst firas dessa:
Söndagen den 25 september 16 i kyrkan
Söndagen den 23 oktober 16 i kyrkan

SÖNDAGSKLUBBEN

Söndagen den 4 december 11 i församlingshemmet (julspel med efterföljande

Under några gudstjänster i höst kommer vi att erbjuda barnen en egen samling,
Söndagsklubben. Träffarna, som är i kyrkan, börjar strax innan predikan.

lunch)

Till Söndagsklubben är alla barn välkomna, med eller utan en vuxen.
I Söndagsklubben lyssnar vi på bibelberättelser, tänder ljus, sjunger,
ber, samtalar och pysslar.
I höst träffas vi
Söndagen den 9 oktober 10
Söndagen den 20 november 10
Kontakt: Kristina Markström, e-post: kristina.markstrom@svenskakyrkan.se

UNGDOMSGRUPPEN
är en mötesplats för dig som är 14 år och äldre.
Vi träffas varannan måndag 19-21 (udda veckor) i församlingshemmet.
Ungdomsgruppen är en fantastisk möjlighet att träffa
och lära känna nya människor.
Det finns ett program för varje träff, som kan innehålla allt från spännande
gäster, utflykter, samtal om det mest oviktiga och det absolut viktigaste, film,
bak, lekar m.m. Varje träff avslutas med en andakt.
Dessutom åker vi på läger en gång per termin.
Start: måndagen den 12 september 19
Kontakt: Kristina Markström, e-post: kristina.markstrom@svenskakyrkan.se
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Rytmik
Visste du att sång och musik främjar barnens utveckling både språkligt, motoriskt
och socialt samt dessutom utvecklar deras rums- och kroppsuppfattning?
Med hjälp av sånger, ramsor, spel på rytminstrument samt enkla dans- och
lekrörelser stimulerar man sinnena och fantasin för barnen.
De vänjer sig tidigt vid musik och lär sig tycka om det. Lomma församling
erbjuder därför rytmikgrupper som leds av kyrkomusiker Maria Jönsson.
Vill du göra något roligt och samtidigt utvecklande med ditt barn kan du anmäla dig
till någon av höstens rytmikgrupper i församlingshemmet. Grupperna startar vecka 36.
Rytmik 1

3–8 månader, torsdagar 9:30–10:00

Rytmik 2

9–14 månader, torsdagar 10:15–10:45

Rytmik 3

15–24 månader, torsdagar 11:00–11:30

Syskonrytmik

fredag 9:30–10:00

Har du frågor eller vill anmäla dig gör du det till:
Maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se.
I anmälan ska följande uppgifter vara med: barnets namn samt
födelsedatum och förälders namn samt telefonnummer.
Välkommen!
Maria Jönsson, kyrkomusike0r
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INSPIRATIONSKVÄLL MED TEMA
FÖRÄLDRASKAP
I HUVUDET PÅ EN TONÅRING - MOTIVATION OCH MEDKÄNSLA
Med MIA BÖRJESSON, Socionom med mångårig erfarenhet
av arbete med barn, ungdomar och föräldrar.
På ett underhållande och tankeväckande sätt föreläser Mia om:
- att coacha sig själv och sin tonåring till bra relationer
- att frigöra sig och skapa eget livsutrymme
- att gå från flicka till kvinna och från pojke till man
- likheter och skillnader mellan pojkar och flickor
- förebilder och hjältar/hjältinnor

Kyrkans minsta med babycafé
i församlingshemmet, Skolgatan 4.

Alla barn 0 – ca 4 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, dela de erfarenheter
och känslor som kan uppfylla en småbarnsförälders vardag.
Vi avslutar med andakt och sångstund.
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Fredagar
Torsdagar

13−15
13−15
9:30−11:30
9:30−11:30
9:30−11:30 Babycafé

En dag endast för de allra minsta 0 – ca 1 år.
Babycaféts besökare är även välkomna veckans övriga dagar.
Information: Lena Palmér tfn 040 – 41 67 15

Välkommen till församlingshemmet, torsdagen den 8 september 19:00.

ATT VARA TONÅRSFÖRÄLDER
Med OLOF OHLSSON och INGRID NILSSON, Socionomer
och utbildare från öppenvårdsteamet i Lomma kommun.
Ingrid och Olof inspirerar och talar om föräldraskap och sina
erfarenheter från kommunens föräldrautbildning COPE
(The Community Parent Education Program).
Ett par frågeställningar som kommer att tas upp under kvällen är:
Små barn – små bekymmer, stora barn – stora bekymmer, känns det igen?
Det är inte alltid lätt att vara tonårsförälder;
Hur gör du för att bygga upp en tillitsfull kontakt med din tonåring?
Hur kan du förutsäga och förebygga problem?
Hur fungerar det här med gränssättning?
Välkommen till församlingshemmet, tisdagen den 8 november 19:00
Inspirationskvällarna leds av församlingspedagog Kristina Markström
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Fullt av fiskar
Nu är fisknätet i kyrkan fullt av fiskar! Varje gång någon döps
hängs en fisk upp i nätet som hänger intill predikstolen. När vi är i kyrkan
kan vi se hur fiskarna ”glimmar till” för att påminna oss om de som
döpts nyligen och för att påminna oss om vårt eget dop. I samband med
gudstjänsten söndagen den 25 september 16 ges möjlighet för alla
dem som har döpts under första halvåret 2011 att hämta sin fisk.
Sångfåglarna medverkar och efteråt blir det dopfest i Byskolan!
Vid dopets källa har du stämt möte
och vi kommer med vår längtan
för att kläs i nya kläder,
för att nämnas vid vårt sanna namn.

Hösten kommer…
och kyrkogårdsf ör valt ningen vill
påminna dem som har ett skötselavtal
med oss om att det kommer att planteras
ut perenn ljung till Allhelgona och som
sedan kompletteras med ett vintergrönt
binderi så sent som möjligt innan jul.
Ljungen går bra att placera ut i gravrabatten eller ta hem inför vårstädningen
(påsken).
Sommaren

innebar

ett

omväxlande

väder. Nu ser vi fram emot en torrare
höst som ger oss möjlighet att tillgänglighetsanpassa runt kyrkan, montera fler
vashållare och plantera ytterligare träd.
Tveka inte att kontakta oss per telefon
eller ute på kyrkogårdarna om ni har
frågor, synpunkter eller om ni sett något
vi bör veta.
Ulrika Schlyter
Kyrkogårdsföreståndare
Lomma församling
tfn 0704-41 66 10

Du tar emot oss och sänder ut oss,
allt med samma stora tillit,
och vi dör med dig och uppstår
till det nya liv som aldrig dör.
Ur vattnet stigen, av vinden famnad,
står din människa i världen.
Varje dag hon bärs av löftet:
Du är min och jag finns nära dig.
Psalm 898 ur Psalmer i 2000-talet, text: Eva-Marie Lindblom

Kyrkokören tävlar i Prag
Kyrkokören kommer under Bengt Wittjes ledning
den 24–27 november att delta i en internationell körtävling i Prag.
Med på resan kommer även organisten Robert Bennesh att vara.

Veckomässa
i församlingshemmet på
Skolgatan 4 i Lomma
onsdagar 18:15 under tiden
14 september – 2 maj
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Stickcafé
i församlingshemmet Skolgatan 4 Lomma 18–21
6 oktober
27 oktober
10 november
Välkomna med eller utan handarbete. Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan behövs.
Fika 25 kr

Andrum – pausen mitt i vardagen
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 erbjuder
jag nu en stunds vila i form av en halvtimmes musik
framförd på Lomma kyrkas underbara romantiska Willisorgel. Möjligheter att ”slinka” in i kyrkan för att
bara få vara en stund, absorbera skön musik ges
torsdagar mellan 12:00–12:30.
22 september
6 oktober
20 oktober
3 november
17 november
1 december
15 december

Lena Palmér tfn arbete 040-416715, Margareta Uvemark tfn 073-182846
www.svenskakyrkan.se/lomma

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

Välkommen! Bengt Wittje, organist

KYRKFÄRD

Fredagen den 4 november 9:30–16:00 och lördagen den 5 november 9:30–15:00

till Bibliska trädgården i Höllviken onsdagen den
15 september med avfärd från församlingshemmet,
Skolgatan 4, 12:30 och från Havsblick, 12:35.
Vi dricker eftermiddagskaffe tillsammans.
Kostnad: 50 kr
Begränsat antal – anmälan till Ingrid Sivberg, tfn

bjuder lekmannakåren på kaffe med tilltugg. På kyrkogården och i Klockaregården

040-413420 senast 12 september.

Gravsmyckarkaffe
I samband med ditt gravbesök är du välkommen in i Byskolan för att värma dig en stund.

finns kyrkogårdspersonal som gärna hjälper dig till rätt och svarar på frågor.
Under dagen finns även församlingens
präster och diakon tillgängliga för samtal. På lördagen den 5 november 17:00
blir det minnesgudstjänst i Lomma kyrka då vi ges tillfälle att minnas dem som
dött. Särskilt tänker vi på dem som dött
under det senaste året. Kyrkokören och
församlingens präster medverkar.

Sopplunch
Följande dagar serveras sopplunch i Byskolan:
15 september
29 september
13 oktober
27 oktober
10 november
24 november
8 december (jullunch)
Lunchen inleds med middagsbön i Lomma kyrka 12:00
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Lomma församlingskår
Torsdag 22 september
Besök hos Mayaindianerna
Jan-Ola Jonsson
Torsdag 20 oktober
Musik för kropp och själ
Eva Hallberg
Torsdag 17 november
Pilgrimsvandring i Spanien
Ingrid Sivberg
Torsdag 15 december
Julstuga med överraskningar
Tid: 18:30
Lokal: Församlingshemmet, Skolgatan 4
Kontaktperson: ordförande Lena Forsberg, tfn 040-411713

Musik i Lomma kyrka
11 september 18
Psalmgudstjänst – allsångsgudstjänst
24 september 18
Körkonsert med Petri Sångare
Alexander Einarsson, dirigent
2 oktober 18
Körkonsert med Vox Scaniensis
Peter Wallin, dirigent
11 december 18
Julkonsert med “Vocal Six” och Lomma kyrkokör
17 december 18
Julkonsert med “Gyllins Drängar”
Alla konserter sker i samarbete med Sensus Skåne Blekinge
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Dag				

Ur almanackan
Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 4 september
11 ef trefaldighet
Tro och liv

10:00

Söndagsgudstjänst

Tisdag 6 september

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 7 september

12:00

De äldres fest (anmälan)

Söndag 11 september
12 ef trefaldighet
Friheten i Kristus

10:00

Psalmgudstjänst

Tisdag 13 september

13.30

Havsblick, café

Onsdag 14 september

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 15 september

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag 18 september
13 ef trefaldighet
Medmänniskan

10:00

Högmässa

Måndag 19 september

14:30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 20 september

8:00

Mässa i församlingshemmet

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 21 september

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 22 september

12:00

Andrum – orgelandakt

Söndag 25 september
16:00
14 ef trefaldighet		
Enheten i Kristus
18:00

Gudstjänst med små och stora – dopfest
vid fisknätet, Sångfåglarna, kvällsmat

Tisdag 27 september

13:30

Havsblick, café

Onsdag 28 september

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 29 september

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag 2 oktober
Den helige Mikaels dag
Änglarna

10:00

Högmässa

18:00

Konsert, Vox Scandinencis

Måndag 3 oktober

13–15

Orgelskoj i kyrkan

Tisdag 4 oktober

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 5 oktober

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 6 oktober

12:00

Andrum – orgelandakt

Konsert, Petri sångare

13

Dag				

Ur almanackan
Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Ur almanackan
Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 9 oktober
10:00
Tacksägelsedagen 		
Lovsång		

Högmässa med smyckad kyrka,
försäljning av frukt och grönt
sångsolister, Söndagsklubben

Söndag 13 november
Sön f domssöndagen
Vaksamhet och väntan

18:00

Temamässa, konfirmandteamen

Tisdag 11 oktober

13:30

Havsblick, café

Tisdag 15 november

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 12 oktober

18:15

Mässa i församlingshemmet

Onsdag 16 november

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 13 oktober

12:00

Middagsbön, sopplunch

Torsdag 17 november

12:00

Andrum – orgelandakt

Söndag 16 oktober
17 ef trefaldighet
Rik inför Gud

10:00

Högmässa

Söndag 20 november
Domssöndagen
Kristi återkomst

10:00

Högmässa, Söndagsklubben

Måndag 17 oktober

14:30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 22 november

13:30

Havsblick, café

Tisdag 18 oktober

8:30

Mässa i församlingshemmet

Onsdag 23 november

18:15

Mässa i församlingshemmet

13:30

Havsblick, andakt

Torsdag 24 november

12:00

Middagsbön, sopplunch

Onsdag 19 oktober

18:15

Mässa i församlingshemmet

10:00

Festgudstjänst, Sångfåglarna, trumpet

Torsdag 20 oktober

12:00

Andrum – orgelandakt

Söndag 27 november
1 i advent
Ett nådens år

Söndag 23 oktober
18 ef trefaldighet
Att lyssna i tro

16:00

Gudstjänst med små och stora

Måndag 28 november

14:30

Barngudstjänst i församlingshemmet

Tisdag 29 november

13:30

Havsblick, café

Tisdag 25 oktober

13:30

Havsblick, café

18:15

Mässa i församlingshemmet

Onsdag 26 oktober

18:15

Mässa i församlingshemmet

Onsdag 30 november
3 i påsktiden
Den gode herden

Torsdag 27 oktober

12:00

Middagsbön, sopplunch

Söndag 30 oktober
19 ef trefaldighet
Trons kraft

10:00

Högmässa

Tisdag 1 november

13:30

Havsblick, andakt

Onsdag 2 november

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 3 november

12:00

Andrum – orgelandakt

Alla helgons dag 5 november

17:00

Minnesgudstjänst, Kyrkokören

Söndag 6 november
Sön ef Alla helgons dag
Vårt evighetshopp

10:00

Högmässa

Tisdag 8 november

13:30

Havsblick, café

Onsdag 9 november

18:15

Mässa i församlingshemmet

Torsdag 10 november

12:00

Middagsbön, sopplunch
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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.
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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. 10-12
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
Präst :
Helena Agrell
Mobiltelefon: 0722-32 40 42
E-post:
helena.agrell@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

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:
Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

