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Inför gudstjänsten – Gudstjänstgrupp

365 nya möjligheter
Ett nytt år har gått in. Vi skriver 2018. Ett nytt
år med nya möjligheter, 365 dagar. ”Var dag
är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet”.

genom livet idag, i nuet. Att leva som kristen
är att öva sig i tilliten till att ”var dag är en
sällsam gåva, en skimrade möjlighet”.

Varje dag är osk rivet blad, en osk riven
historia, som du och jag får vara med om att
utforma. Somliga dagar är redan planerade,
våra kalendrar har roliga, viktiga, mindre
viktiga samt tråkiga och arbetsamma händelser
inskrivna. Andra dagar är ännu helt tomma,
oplanerade fria att disponera. Låt åtminstone
några av dem få bli dagar av Carpe Diem, dagar
då vi fångar dagen som den kommer. Låter de
mänskliga möten som blir få bli, de saker som
blir gjorda bli, och de minnen som vi tar med
oss är de som de blir.

Var dag är en sällsam gåva,
en skimrande möjlighet.
Var dag är en nåd dig given
från himlen besinna det!

Nu är en trehundrasextiofemtedel
Att vara kristen är att öva sig i att leva i nuet.
Att öva sig i att lita på att Gud omsluter mig
på alla sidor, håller mig i sin hand, leder mig

Var morgon är nåd och ansvar
med löften och nya krav.
Var afton står klara stjärnor
och frågar dig vad du gav.
Var afton sår fjärran stjärnor
i glans över dag som flytt.
Var morgon dig Herren kallar
och väcker din vilja på nytt.
(Svps 180)
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Gudstjänst f irar vi tillsammans och är allas vår
angelägenhet. Kom och
va r me d i pla ne r i nge n
och genomförandet av en
gudstjänst i Lomma kyrka.
Vid tre tillfällen i vår kan
du som vill vara med i
planeringen av gudstjänsten
samt vara gudstjänstvärd i
gudstjänsten. Vi träffas
i f ör s a m l i ng she m me t s
café en vecka i n nan
mellan 19–20, direkt efter
Lommamässan som börjar
18.30, och samtalar om
gudstjänsten. Vi talar om temat, läser söndagens texter tillsammans och funderar på om det är
något särskilt som vi vill lyfta fram i söndagens förbön. Vi väljer också en av psalmerna inför
gudstjänsten. Vi fördelar även uppgifterna till söndagens gudstjänst så att den som vill har
möjlighet att till exempel läsa en text, dela ut agendor och psalmbok eller be med i förbönen.
Träffar i församlingshemmets café 19–20
7 februari (Obs! två veckor innan) inför Högmässan första söndagen i fastan den 18 februari
11.00 (samling 10.15) i Lomma kyrka.
7 mars inför Söndagsmässa midfastosöndagen den 11 mars 16 (samling 15.15) i Lomma kyrka.
11 april inför Gudstjänst med små och stora tredje söndagen i påsktiden den 15 april 16.00
(samling 15.15) i Lomma kyrka.
Lisa Buratti, komminister

Lommamässan

i samarbete med Strandkyrkans församling.
Varje onsdag firas en mässa 18.30 till cirka 19. Sista onsdagen i månaden träffas vi i
Strandkyrkan, övriga onsdagar i Lomma församlingshem.
Från 18 är du välkommen att dricka en kopp kaffe/te och dela några tankar kring kvällens tema.
I mässan använder vi ord och uttryck som vi känner igen från vår vardag. Du ges tillfälle att tända
ljus, skriva ner dina egna privata böner, få personlig förbön och delta i nattvard.
Kom du också och dela en stund mitt i vardagen. Hämta kraft, delta i gemenskapen och få med
dig nya tankar för att åter kunna gå ut i din verklighet.
Församlingshemmet, Skolgatan 4
Strandkyrkan, Sävgången 2
Onsdagar med start den 10 januari kl. 18.30
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Ny prästvigd Oskar kommer till Lomma
Oskar Styf prästvigdes den 21 januari 2018 i Lunds domkyrka. Under sitt första år som präst kommer
han att arbeta som pastorsadjunkt i Lomma församling. Vi hälsar Oskar välkommen till Lomma och
bad honom presentera sig, vilket han gör här.
Jag är född och uppvuxen i Sundsvall. En
norrländsk stad mitt i Sverige. För åtta år
sedan övergav jag Norrland för Skåne och
Lund. Jag har verkligen trivts bra både i Lund
och i Skåne.
Jag flyttade ner för att börja studera teologi och
Lund med sin eviga ungdom och sprudlande
studentliv tog emot mig med öppna armar. Jag
blev så pass inspirerad av studietiden att jag
tog två års studieuppehåll för att engagera mig
och arbeta som kårordförande. Efter detta lilla
avbrott var det åter tillbaka till det första spåret
och riktningen mot att bli präst.

dela vår egen tro med varandras och kyrkans
tro. Tillsammans med andra är det lättare att
känna styrka i sin egen tro – tillsammans kan
vi bära varandras tro i omsorg.
Jag hoppas få dela tro med er i Lomma
församling och jag hoppas ni vill dela tro med
mig – vi ses!

Under min studietid har jag mött många som
vittnat om en egen tro, särskilt då jag berättat
att jag studerar till präst. Många har då berättat
om sina tankar och utryckt sin tro på Gud, men
att de upplevt sig osäkra och ensamma i sin
upplevda tro. Dessa möten har stärkt min tro
på församlingslivet och gudstjänstens centrala
roll i våra liv.
I kyrkan får vi mötas tillsammans och dela vår
tro. Vi får träffas på söndagen, kring en kopp
kaffe under veckan och i samtal på stan och
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Samtidigt är det första året ett utbildningsår
då pastorsadjunkten har en handledare och
samtalspartner och inte upprätthåller en
ordinarie tjänst.
Efter ett år kan den prästvigde anställas som
komminister, ett latinsk ord som betyder
medtjänare till kyrkoherden i församlingen.
De flesta präster bär tjänstetiteln komminister.
Den präst som leder all verksamhet i en
församling kallas kyrkoherde. Dessa tre präster:
pastorsadjunkt, komminister och kyrkoherde
arbetar helt och hållet i en församling.

Teologi är inte ett så smalt ämne som man
kanske kan tro. Inom det teologiska ämnet
kan en bredd av olika ämnen och intressen
rymmas. Jag lyckades i denna bredd finna en
koppling till ett av mina bildningsintressen,
nämligen historieämnet. Båda mina uppsatser
har jag skrivit inom ämnet kyrkohistoria.
Trots glädjen i att vara student och intresset för
mina studier är det nu dags att ta nästa steg i
livet. Det är dags att påbörja det jag haft som
mål under många år, att påbörja arbetet med att
vara präst och möta er i församlingen. Jag trivs
i församlingslivet, i kyrkans gemenskap där
människor kan mötas i livets olika skeenden.

Den första tjänsten som prästen får efter
prästvigningen är en pastorsadjunktstjänst,
vilket innebär att man helt och fullt är präst
med allt som tillhör uppdraget, att predika, fira
gudstjänst, leda dop, vigsel och begravning, ta
emot bikt, leda samtal och grupper.

Svenska kyrkan är uppdelad i flera geografiska
områden som även är verksamhetsområden.
Församlingen är basen och leds av kyrkoherden.
Biskopen leder ett stift, vi tillhör Lunds stift,
som består av Skåne och Blekinge och har
drygt hundra församlingar.
Biskopen har inte möjlighet att ha en fungerande
direktkontakt med varje kyrkoherde, varför det
finns en kontraktsprost, vars uppgift är att vara
biskopens representant i kontraktet. I Lunds
stift finns 12 kontrakt och Svenska kyrkan har
14 biskopar varav en är ärkebiskop.
Lomma församling tillhör Torna Bara kontrakt
i Lunds stift. Biskop är Johan Tyrberg med
Jan-Olof Aggedal som kontraktsprost tillika
i grunden kyrkoherde i Lomma. På grund av
Jan-Olofs uppdrag som kontraktsprost är Jonas
Gehlin kyrkoherdeersättare.

Oskar Styf
Alla dessa prästtitlar…
Alla präster i Svenska kyrkan blir präster
genom prästvigningen, en gudstjänst då
biskopen lägger händerna på den som vigs till
präst och ber en bön om Andens välsignelse.
Vi brukar tänka oss att Jesus lade händerna på
de första apostlarna som i sin tur lade händerna
på nästa generation och så har vigningen
genom biskopen gått vidare från generation till
generation. I grunden är prästen, präst oavsett
om uppdraget är att vara pastorsadjunkt,
komminister, kyrkoherde, kontraktsprost,
domprost eller biskop, eller någon annan
tjänstetitel.
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Kyrkorådet 2018-2021

Andrum – lunchmusik på Lomma kyrkas orgel

Vid kyrkovalet hösten 2017 valde medlemmarna i Svenska kyrkan representanter
till nationell och stiftsnivå samt kyrkofullmäktige i Lomma församling.

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.

Vid valet till kyrkofullmäktige erhöll Arbetarpartiet Socialdemokraterna 11 mandat
och Församlingspartiet VÅR KYRKA i Lomma församling 14 mandat.
Kyrkofullmäktiges ledamöter valde vid sitt konstituerande sammanträde det kyrkoråd
som under mandatperioden kommer att utgöra församlingens styrelse.
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för
att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning,
diakoni och mission.
Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn
över nämndernas och arbetsutskottens verksamhet.
Kyrkoherden, som är församlingens ledare, leder all verksamhet
och är självskriven ledamot i kyrkorådet.
Till kyrkorådets ordförande under mandatperioden valdes Lena Forsberg
med Lisa Bäck som vice ordförande.
Förutom dessa valdes till ledamöter i kyrkorådet: Kirsti Haaland,
Anne-Sofie Polsten, Thomas Nilsson, Marianne Axelsson Ståhl,
Britt Midlöv, Mona Dahlskog, Annemarie Björkman,
Åke Björkman och Torsten Åkerman.
Som ersättare i kyrkorådet valdes: Jeannette Schönknecht,
Paul Johansson, Christina Hansson, Britt Hjertqvist, Anders Rydström,
Lena Aschenholtz, Anna-Greta Wandegren, Kjell Nilsson, Mari Brandt,
Mats Falk och Per Bengtsson.

24 januari
7 februari
21 februari
7 mars
21 mars
4 april
18 april
2 maj
16 maj
30 maj

Havsblick
Välkommen till gemenskap, kaffe och andakt, tisdagar 13.30.
Välkommen – både du som varit med förut och du som inte har!
Tisdagarna på Havsblick är ett samarbete mellan Strandkyrkan och
Svenska kyrkan i Lomma. En del tisdagar är det något extra inslag.
27 februari
Från Skånepräst till fjällpräst
Prästen Ulla Sjöberg berättar om möten med fjällvärldens människor och
delar tankar om vad som formar en människas livsväg.
20 mars
Däremellan kommer fastan
Kyrkoherde Jan-Olof Aggedal berättar om fastans och påskens traditioner.
27 mars
Vi firar gudstjänst med nattvard i stilla veckan.
Havsblick ligger på Centrumgatan 4, Lomma
För mer information kontakta diakon Sofia Burman, 0702-73 06 20
eller pastor Hillevi Jönsson, 0708-85 42 45.
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Lunch

Pojken med cykeln - filmvisning i fastetid.

Välkommen till middagsbön, lunch och gemenskap!

Onsdagen den 28 februari 19.30 i Lomma bibliotek.

Lunch samt kaffe & kaka 40 kr.
Husmanskost i Församlingshemmet

Fast den handlar om en pojke som lämnats i sticket av sin pappa är
”Pojken med cykeln” en ljus och hoppfull film.

Ojämna veckor med start den 18 januari

Av en händelse möter pojken Samantha, en hårfrisörska med stor integritet
och stort hjärta. Filmen är regisserad av bröderna Dardenne, som tillhör en
liten skara regissörer som vunnit Guldpalmen i Cannes två gånger.

Middagsbön i Jakobssalen 12
Lunch serveras 11.30–13

I Sydsvenskan gav Annika Gustafsson filmen maxbetyg, och skrev:
“Det är berikande och faktiskt en nåd att få ta del av
Luc och Jean-Pierre Dardennes mogna konstnärskap.”

Café Oasen

Diakonen Lena Hansen inleder om ensamkommande flyktingpojkar i Lomma.

Välkommen till café Oasen i församlingshemmet
torsdagar jämna veckor med start den 25 januari.

En biljett för 20SEK kan hämtas på biblioteket fr.o.m. den 8 januari.

Öppet 10–16

Svenska kyrkan i samarbete med Lomma bibliotek

Middagsbön i Jakobssalen 12.

Jesus på vita duken – filmvisning i fastetid
Bibelsamtal – Apostlagärningarna

Onsdagen den 28 mars 19.30 i Lomma bibliotek.

Välkommen varannan onsdag (udda veckor) 10–11.30 till
församlingshemmets café för bibelsamtal
utifrån texten som vi läser gemensamt.

Jesusfilmer har alltid haft en tendens att sätta känslor i svall och
många har utlöst en het debatt. Sådan uppståndelse passar väl bra
under stilla veckan när de kristna kyrkorna kommer ihåg Jesu lidande,
död och uppståndelse?

Start 31 januari.
Information:
Andreas Westergren

Under kvällen kommer vi att se utdrag ur några omdebatterade filmer om Jesus,
och får höra religions- och filmvetaren Tord Larsson, som skrivit en bok på temat,
kommentera filmerna som konstverk, tidsdokument och existentiella tolkningar.

040-416133.

Svenska kyrkan i samarbete med Lomma bibliotek.
En gratis biljett kan hämtas på biblioteket fr.o.m. den 8 januari.
Frivillig kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete.

8

9

10

11

”I STILLHETEN BLIR DU STARK”
RETREAT i FASTETID 2-3 mars 2018
Några av retreatens nyckelord är: avskildhet, kravlöshet, tystnad och meditation.
I Bibeln berättas att Jesus ibland drog sig undan tillsammans med sina lärjungar,
för att de skulle få vila. Att åka på retreat innebär just att man drar sig undan
och släpper vardagens måsten, för att i stället få tid att lyssna till sitt inre och till Gud.
Vi är tysta tillsammans för att ge varandra möjlighet till ostörd reflektion och bön.

Hillevi Jönsson, pastor i Strandkyrkans församling i Lomma (Equmeniakyrkan).
Hon har under drygt tio år lett retreater i olika församlingar, inom Sjukhuskyrkan i
Malmö och på Wettershus retreatgård utanför Gränna.
Andreas Westergren, präst i Svenska kyrkan i Lomma och universitetslärare,
med mångårig erfarenhet av retreat och kristen djupmeditation,
bland annat från Stiftelsen Berget i Rättvik.

Under måltiderna spelas stilla musik. Tillfälle till enskilt samtal erbjuds,
liksom regelbundna andakter och meditationer.
Det blir också gott om tid för att ”bara vara”, läsa, promenera eller kanske måla.
Tid: 2–3 mars 2018 (fre 15 – lö ca 13.30).
Möjlighet kan finnas att förlänga vistelsen. Kontakta i så fall Äspögården direkt.
Kostnad: Helpension i enkelrum 840 kr (790 kr om man själv tar med lakan
och handdukar). Kostnaden erlägges i samband med anmälan till bg. 5733-2850
eller Swish 123 161 7125.
I båda fallen ange ditt namn och ”retreat”!
Antal deltagare: Max tio.
Resa: Vi försöker ordna samåkning.
Retreatledare:
Pastor Hillevi Jönsson, 0708-854245
Präst Andreas Westergren, 040-416133
Anmälan (och betalning): Senast fredag 9 februari 2018 till:
hillevi.jonsson@equmeniakyrkan.nu eller andreas.westergren@svenskakyrkan.se
Äspögården är en gammal prästgård som ligger cirka fyra km norr om
Sveriges sydligaste udde, Smygehuk,
Gården erbjuder en vacker miljö för kurser, konferenser
och retreater. Här finns 12 enkelrum med egen dusch och toalett.
Läs gärna mer på www.aspogarden.tk!
Retreaten är ett samarbete mellan Svenska kyrkans och Strandkyrkans
församlingar i Lomma. Retreatledare:
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Sportlovskul för dig mellan 6 och 12 år

Söndagsklubben

Måndag 19 februari 14–16

Under några gudstjänster i vår kommer vi att erbjuda barnen
en egen samling – Söndagsklubben

Vi pysslar och fikar tillsammans
i församlingshemmet Skolgatan 4 Lomma.
För mer information kontakta Elisabeth Erlansson

Här är alla barn välkomna, med eller utan vuxen.
På söndagsklubben talar vi om Bibelns
berättelser, sjunger och pysslar tillsammans.
Söndag 11 februari 11 i Lomma kyrka

Himmel o pannkaka

Söndag 11 mars 16 i Lomma kyrka

Måndag 26 februari 16–18.30

Söndag 1 april 11 i Lomma kyrka

Måndag 23 april 16–18.30
Välkommen till gemenskap för alla åldrar med skapande, lek,
sång och andakt i Lomma församlingshem, Skolgatan 4.

För mer information kontakta
Elisabeth Erlansson

Kvällen avslutas med himmelskt goda pannkakor.
För mer information kontakta Elisabeth Erlansson

Påsklovskul för dig mellan 6 och 12 år
Måndag 26 mars 14–16
Vi pysslar och fikar tillsammans i församlingshemmet Skolgatan 4 Lomma.
För mer information kontakta Elisabeth Erlansson
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Gospel Tribute Project
25 februari
Söndagsmässa med brunch i Församlingshemmet 11
Körmedverkan med deltagare ur körprojektet ”Gospel Tribute Project”
Körledare och pianist – Bengt Wittje
Präst – Oskar Styf
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Nytt från kyrkogården…

Ur almanackan

Det finns en del gravplatser med kontaktskylt.
Detta kan bero på tre olika saker;
1. gravplatsen var under växtsäsongen ovårdad
eller vanvårdad,
2. vi saknar gravrättsinnehavare
3. vi söker kontakt med familjen på grund av
att ett långt skötselavtal är på väg att gå ut.

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Torsdag 1 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Hör av er till mig så att vi kan ordna saken.
Ulrika Schlyter, 0704-41 66 10

Onsdag 7 februari
18.30
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Tema Kärlek

Torsdag 8 februari

10–16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

15.00
13.30
12.00

Doplördag

Kyrkogårdsföreståndare

Söndag 4 februari
16.00
Kyndelsmässodagen		
Uppenbarelsens ljus

Gudstjänst med små och stora i kyrkan

Tisdag 6 februari

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Lördag 10 februari

Fotograf: Jan-Olof Aggedal

I skrivandets stund har vintern ännu inte
kommit på riktigt. Vi ber er notera att det finns
information om snöröjning på vår hemsida.
Halkbekämpning sker i förebyggande syfte så
snart vi anar minusgrader.
I år infaller påskhelgen vecka 13. Innan
dess kommer kyrkogårdsförvaltningen att
vårstäda kyrkogårdarna och de gravar som
har skötselavtal.

Askgravplatsens begränsade gravrätt innebär
att under vecka 12 vårstädas platsen då lyktor,
ljus, blommor, stenar och figuriner f lyttas
bort. Under växtsäsongen sätts snittblommor
i vattenspelet.
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Söndag 11 februari
11.00
Fastlagssöndagen 		
Kärlekens väg

Karnevalsmässa, La Voix, välkomnade av
medarbetare och kyrkoråd, fastlagsbulle

Tisdag 13 februari

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Fotograf: Ulrika Schlyter

13.30

Askonsdagen 14 februari
18.30
Bön och fasta		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Tema Fasta

Torsdag 15 februari

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 18 februari
1 fastan
Prövningens stund
Tisdag 20 februari

11.00

Högmässa

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 21 februari

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

18.30
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Tema Prövning

Torsdag 22 februari

10–16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

15.00

Månadens orgelkonsert

Lördag 24 februari

Vattnet i minneslunden och i askgravplatsens
vattenspel kommer säkert att vara igång. De
frostkänsliga vattenposterna kommer att sättas
ut då risken för ordentlig nattfrost är över.

13.30

Söndag 25 februari
11.00
2 i fastan		
Den kämpade tron

Söndagsmässa med brunch i
församlingshemmet. Gospelkör

Tisdag 27 februari

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

13.30

Onsdag 28 februari
18.30
		
Torsdag 1 mars
12.00

Lommamässan – ekumenisk mässa i
Strandkyrkan. Tema Ansvar
Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 3 mars
3 i fastan
Kampen mot ondskan

Högmässa

11.00
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Måndag 5 mars

15.30

Barngudstjänst

Tisdag 6 mars

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 7 mars

12.00

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel

18.30
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Tema Bröd för livet

Torsdag 8 mars

10–16

Café i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

12.00
13.30
15.00

Doplördag
Månadens orgelkonsert

Söndag 11 mars
Midfastosöndagen
Livets bröd

16.00

Söndagsmässa

Tisdag 13 mars

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Lördag 10 mars

Onsdag 14 mars
18.30
		

Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Tema Hopp

Torsdag 15 mars

12.00

Middagsbön, lunch i församlingshemmet

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk

16.00

Gudstjänst

Tisdag 20 mars

13.30

Kyrkans träffpunkt på Havsblick

Onsdag 21 mars

12.00
18.30
		

Andrum, lunchmusik på kyrkans orgel
Lommamässan – ekumenisk mässa i
församlingshemmet. Tema Förväntan

Torsdag 22 mars

10–16

Våffelcafé i församlingshemmet

12.00

Middagsbön i församlingshemmet

10.00

Pilgrimsvandring från Strandkyrkan

11.00

Ekumenisk mässa i Lomma kyrka

Palmsöndagen 25 mars
Vägen till korset

Reservation för ändringar
Aktuell information hittar du på www.svenskakyrkan.se/lomma eller i Lommabladet eller på
lördagar i Sydsvenskan. Lomma kyrka återfinns i predikoturerna under rubriken ”Lomma”.
Kyrktaxi
Om du vill vara med på någon gudstjänst eller någon aktivitet men har svårt att ta dig till
kyrkan eller församlingshemmet kan du beställa kyrktaxi.
Ring och beställ minst 45 minuter innan på tfn 040–41 41 41.
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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 13.00, då i regel två barn blir
döpta. En gång i månaden erbjuder vi f lera
lördagstider för dop i Lomma kyrka. Har du
frågor om dopet är du välkommen att ringa
någon av f örsamlingens präster. Vill du
boka tid för dop är du välkommen att ringa
församlingsexpeditionen tfn 040 – 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 tfn 040 – 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
tfn 040 – 41 61 20, som även kan hjälpa dig till
kontakt med församlingens präster.

Enskilt samtal
Ibland behöver man få tala med någon om livet.
Välkommen att ta kontakt med någon av våra
präster eller diakoner. Vi har tystnadsplikt.

19

SVENSKA KYRKAN I LOMMA
Skolgatan 4, 234 31 Lomma

Tfn växel: 040 - 41 61 20
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lomma
Facebook: www.facebook.com/lommaforsamling
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

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

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

Kyrkomusiker: Petra Hessung
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
petra.hessung@svenskakyrkan.se

Präst: Jonas Gehlin
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
jonas.gehlin@svenskakyrkan.se

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

Präst: Lisa Buratti (tjänstledig t o m 15 april)
Mobiltelefon:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se

Barnledare: Under tillsättning

Präst: Andreas Westergren
(vikarie t o m 1 april)

Arbete:

040-41 61 33

Präst: Oscar Styf
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
oscar.styf@svenskakyrkan.se
Diakon: Sofia Burman
Mobiltelefon:
0702-73 06 20
E-post:
sofia.burman@svenskakyrkan.se
Diakon: Lena Hansen
Mobiltelefon:
0702-78 27 29
E-post:
lena.hansen@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker: Bengt Wittje
Mobiltelefon:
0704-41 66 06
E-post:
bengt.wittje@svenskakyrkan.se

kamrer: Kristina Berglund
Arbete:
040-41 68 30
E-post: kristina.berglund@svenskakyrkan.se
assistent: Barbro Karlsson
Arbete växel:
40-41 61 20
E-post: lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
Församlingshemsvärd: Maude Bengtsson
Mobiltelefon:
0704-41 66 08
E-post: maude.bengtsson@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 ordförande:
Lena Forsberg
Telefon:
040-41 17 13
Kyrkofullmäktiges ordförande:
Kirsti Haaland
Telefon:
040-41 43 26

Foto framsidan: Jan-Olof Aggedal & Kristina Lindström
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal

