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Sommaren är här – var blev våren av?

SOMMARCAFÉ I FÖRSAMLINGSHEMMETS TRÄDGÅRD,
SKOLGATAN 4 18–20
16 juni
Hur lekte vi förr?
Lars Lundberg från Kulturen, Lund
7 juli
Gudomlig humor
Jan-Olof Aggedal
21 juli
Prästaminnen
Anders Nihlgård

I en av våra psalmer sjunger vi om att våren visar
vägen. I år gick det fort. Inte bara påsken var tidig,
även våren kom ovanligt tidigt till Skåne och
sommaren kom ännu tidigare än vad den brukar.
Meterologerna talar om rekord. Man kan fråga sig
om vårt svenska klimat med fyra distinkta årstider
mer och mer kommer att likna medelhavsklimatets
lite flytande övergång mellan årstiderna. Jag gillar
värme, men kan inte undra om tidig värme har
med jordens uppvärmning och klimatförändringar
att göra eller om det är helt naturliga växlingar
som sker.
Våren är en fin tid, våren som visar vägen. Vårens
strävan mot sommar är en påminnelse om livets
väg genom död till liv. Under våren firar vi påsk
till minne av Jesu död och i triumferande glädje
över att hans uppståndelse.
Under våren kan vi följa hur naturen vaknar ur
dödens sömn, hur växterna sträcker sig genom
jordskorpan för att hela tiden bli lite större, grönare
och till slut slå ut i full blom. ”Visst gör det ont
när knoppar brista”, som Karin Boye skriver. All
förändring gör på något sätt ont. All förändring
är på något sätt som knopparna om våren, brister
ut i nytt liv.
Smärtan ligger i att lämna det gamla och att möta
det nya. Man vet vad man har, men inte vad man
kommer att få. Det har ingen betydelse om det är
en glädjefull förändring, något man sett fram mot
eller något som man bävar inför. I någon mening
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gör det ont när knoppar brista. Våren visar vägen –
efter mörker kommer ljus – efter död kommer liv.
Sommaren inbjuder till ett liv i hopp med ljus,
sol och värme. Sommaren ger oss förhopningar
om sköna tider, om drömmar som ligger framför
oss. Samtidigt är det viktigt att våra drömmar och
förhoppningar är realistiska.
Sommar betyder för många även regn och åska,
tårar, blödande knän eller ännu värre saker. Fast
när sommaren står i sin vackraste blom kan vi
tänka, be och uppmuntra varandra mer än vanligt
att fånga dagen, fånga stunden, leva i nuet, Carpe
Diem. Det är i Guds nu, i realtid vi lever, vad
som än händer, hur vi än formar och påverkar
vår sommar.
Med Margareta Melins ord önskar jag dig
välsignelse i sommarens tid.
Välsignelse över jorden
- vår vackra blå planet.
Vårt hem i kosmos.
Välsignelse över all god vilja
- alla handlingar i uppriktighet och kärlek.
Välsignelse över ljuset i människornas hjärtan.
Må det växa sig starkt
ta mörkret i famn
- föda fred och försoning.

4 augusti
Grillkväll
Allsång med Maria Jönsson
18 augusti
Psalmresan
Åsa Hagberg, författare
Kvällens program börjar 18.30. Kaffebordet står dukat från 18.00.

Kvällar för själen i Lomma kapell
30 juni 18
Varje andetag är en gåva
Gunnar Svebrink, vispoet
14 juli 18
Ionainspirerad mässa
Lisa Buratti
28 juli 18
Dikt och ton i sommarkväll
Elsy Lindblom-Vel
11 augusti 18
Guds vackra skapelse
– sånger och texter ur gamla skolböcker
Helen Joelsson
25 augusti 18
Frälsarkransmeditation
Lisa Buratti

Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde
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Församlingsläger med Lomma församling

Musik i Lomma kyrka

Glädje Gemenskap Gudst jänst God mat

4 juni 15
Orgelkonsert
Bengt Wittje
Välkommen att följa med på läger för alla åldrar!
Lördag-söndag 10–11 september åker vi till Åsljungagården.
(www.efsgarden-asljunga.com). Lägret startar klockan10 på lördagen med drop-in
fika från 9.30 och avslutas efter lunch på söndagen. På lägret får vi möjlighet att
umgås och koppla av. Det ges tillfälle till aktiviter såsom sport och lek, bad, sång,
kreativt skapande och mycket mer.
Kostnad för lägret är 500 kr per vuxen, gratis för barn. Vi bor i flerbäddsrum
familjevis, upp till fem personer. Möjlighet till enskilt rum finns. I priset ingår logi
och helpension. Vi samåker i egna bilar till lägret. Antalet rum är begränsat, först till
kvarn gäller. Anmälan senast 26 augusti men för planeringens skull gärna tidigare.
Vill du vara med i planeringen inför lägret och/eller bidra med något under lägret,
till exempel hålla i någon aktivitet, sjunga, spela eller något annat, så hör av dig!
Skicka din anmälan via mail eller lämna till expeditionen i församlingshemmet,
Skolgatan 4. I välkomstbrevet som vi skickar får du ett mer detaljerat program
med tider och info.
Kontakt och anmälan: Kristina Markström,
kristina.markstrom@svenskakyrkan.se, 0761–41 25 00

5 juni 18
Sommarkonsert
La Voix och Lomma kyrkokör
Bengt Wittje, musikalisk ledning
21 juni 19
Skånes Orgelveckor
Peter Wilgotsson, saxofon
Bengt Wittje, orgel
8 augusti 19.30
Brusa högre lilla å
Janne Schaffer, gitarr
Bengt Wittje, klaviatur
John Ehde, cello
Biljetter säljs på Lomma bibliotek. Biljettpris 100 kr.

Välkommen att vara med!
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Från konflikt till gemenskap

det många av Luthers tankar som vi idag tar
tydligt avstånd från, till exempel hans syn på
judar och andra icke-kristna.

År 2017 är det 500 år sedan Martin Luther,
enligt traditionen spikade upp sina 95 teser
på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Det
blev starten på reformationen, en av historiens mest dramatiska omvälvningar. Reformationsåret 2017 kommer att uppmärksammas i
många länder så även i Sverige och Svenska
kyrkan.

Jan-Olof Aggedal

Fakta
Nåd allena
”Nåd” (latinets gratia), det som är
gratis, är en biblisk term för Guds
godhet och kärlek till människan.
Nåd är uttryck för en personlig rela-

Reformationsåret 2017 är tänkt att vara ett
ekumeniskt år. Inte minst kommer samarbetet
med den katolska kyrkan att vara viktigt.

tion mellan Gud och människan. Nåd

Sedan många år har lutheraner och katoliker
inför år 2017 arbetat med ett gemensamt dokument, Från konflikt till gemenskap, vilket
hela reformationsåret är tänkt att manifestera. Redan den 31 oktober i år kommer påven
Franciskus till Lunds Domkyrka för att vara
med om att manifestera att det är 500 år sedan
reformationen.

uppenbarad genom Kristus till män-

Att påven kommer till Lund är en unik händelse. Endast en gång tidigare har en påve besökt Sverige. Året var 1989 då Johannes Paulus II besökte de nordiska länderna och firade
gudstjänst i bland annat Uppsala, Vadstena
och Globen.
Nåden allena
Martin Luther (1483–1546) var tysk augustinermunk och professor. Han förde länge en
personlig kamp med Gud som han upplevde
som krävande och dömande. Det blev en stor
befrielse för Luther när han kom till insikten
att människan själv inte kan göra något för att
bli rättfärdig inför Gud. Människans frälsning är helt och hållet Guds verk genom ”nåden allena”.
Han vände sig också emot en rad kyrkliga läror
som han menade inte hade någon förankring i
Bibeln och framhöll Bibeln som det enda rättesnöret i lärofrågor, ”Skriften allena”.
Luther betonade den allmänna etiken, att alla
människor har en moralisk kompass, att Gud
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är ett utflöde av Guds barmhärtighet
och förlåtelse. Nåden är Guds kärlek,
niskornas frälsning. Genom Guds
nåd (nåden allena) får människan
befrielse och hopp om evigt liv.
Skriften allena
Uttrycket Skriften allena innebär att
verkar på många sätt, inte bara genom kristna.
Den lutherska teologin har tydligt bidragit till
den svenska samhällsutvecklingen bland annat genom läskunnighet och folkbildning. Till
sin hjälp i starten av det arbetet hade reformatorerna på 1500-talet den nya boktryckarkonsten. Det blev lätt att sprida skrifter och
psalmböcker.

Guds uppenbarelse av Jesus och tron

Psalmboken blev den viktigaste boken i
svenska hem tillsammans med Luthers lilla
katekes. Läs gärna Luthers lilla katekes, den
finns i psalmboken, och är en kort sammanfattning av kristen tro. Svenska kyrkan är en
evangeliskt-luthersk kyrka, varför vi i församlingen planerar att under året på olika sätt
lyfta fram de lutherska tankarna.

Ande försöka förstå Guds tanke med

Nyanser
En förhoppning med reformationsåret är att
nyansera den ofta negativa bild av Luther som
finns i vårt land genom att peka på sådant
som var viktigt för Luther; individens frihet
och ansvar, hur han myndigförklarade och
uppmuntrade alla att tänka själva. Visst finns

ena behandlar 1) Tio Guds bud, 2)

på honom är given genom Bibelns ord.
Enligt Luther behövs det inga ytterligare tillägg i form av trossatser.
Dock måste alltid Bibeln studeras och
tolkas i varje tid för att i bön och helig
varje tid och samhälle.
Lilla katekesen
Luther publicerade år 1529 Lilla
katekesen som en sammanfattning
av kristen tro. De fem huvudstyckTrosbekännelsen, 3) Herrens bön, 4)
Dopet och bikten, 5) Nattvarden. Den
första svenska utgåvan kom 1544.
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32,5 miljoner kronor!

Nytt från kyrkogården

Alla pengar som samlats in i årets fastekampanj är
nu räknade och resultatet landar på hela 32,5 miljoner kronor. Sammantaget med julkampanjen har
våra två stora insamlingskampanjer bidragit med
77,8 miljoner kronor till Svenska kyrkans internationella arbete. Det är helt fantastiskt!

Det händer saker!
Under våren byttes Kapellkyrkogårdens gamla
allé bestående av stora, vida Thuja ’Smaragd’
ut mot en allé bestående av Thuja plicata
’Excelsa’.

Claes Anckarman, projektledare för fastekampanjen sänder ett stort tack till alla er som på
olika sätt bidragit. Tack för att du är med i vår
kyrkas internationella arbete! Vi fokuserar nu
på all viktig verksamhet vi kan genomföra med
pengarna - tillsammans med våra systerkyrkor
och partners runt om i världen. Allt för en mer
rättvis och trygg värld.
Temat för fastekampanjen har varit ”för allas
rätt till mat”. Men just nu pågår en av vår tids
största svältkatastrofer. I östra och södra Afrika
är situationen fortsatt akut och miljontals människor drabbas av mat- och vattenbrist på grund
av uteblivna regn och torka. När regnet väl kommer kan marken inte tillgodogöra sig vattnet och

regnet bidrar till översvämningar och förstörda
skördar. För varje dag som går förvärras läget.
Svenska kyrkan stödjer akuta insatser i Etiopien
och Zimbabwe men bara en bråkdel av de pengar som behövs för att hjälpa de drabbade har
samlats in.

Dessa kommer att stammas upp efter hand
som de växer. Till sist kommer vi att ha en
pelargång som erbjuder skydd för sol och
regn samtidigt som man kan se längre på
kyrkogården. Idén är lånad av kollegerna i
Landskrona (som också har sandjord).

På Östra kyrkogården söker vi fortfarande
kontakt med anhöriga till gravplatser. Ytterhäcken är sänkt, vilket ger en helt ny kontakt
med omgivningen. Här kommer vi sedan att
påbörja omgestaltningen, vilket kommer att
påverka tillgängligheten i omgångar.

Jag vädjar om din hjälp för att människor ska få
en möjlighet att klara den här svältkatastrofen.
Vi har alla rätt till mat och vatten. Vi har alla rätt
till liv. Din gåva går bland annat till mat, vatten
och utsäde.
Med vänliga hälsningar,
Gunilla Hallonsten
Internationell chef

Taizé och Open Space på beachen i sommar!

veras nu. En del av fogarna har blivit riktigt
dåliga och det var/är dags att se över dem.

Det går alltid att kontakta kyrkogårdsförvaltningen för hjälp och råd.
Stödmurarna som ner mot ån avslutar Gamla
kyrkogården och Kapellkyrkogården reno-

Ulrika Schlyter, text och foto
Kyrkogårdsföreståndare
0704-41 66 10

Vill du möta människor på djupet och få samtala om livets stora frågor?
Vill du söka Gud tillsammans med andra? Då är våra Taizégudstjänster med Open
Space ett sammanhang för dig. Open Space är en samtalsmetodik som innebär att
deltagarna själva skapar frågor.
Vi delar tankar och erfarenheter, möts i sångerna och tystnaden i en gudstjänstform inspirerad av den kristna kommuniteten i Taizé, Frankrike. Sittunderlägg och
fika finns på plats, men ta gärna med en stol om du vill.
Söndagen den 3 juli 19–21
Plats: Stranden, Lomma (följ flaggor från Strandpromenaden)
Vid dåligt väder är vi i församlingshemmet, Skolgatan 4.
Frågor? Kontakta gärna Jonas Gehlin: 0702 – 95 66 05
(jonas.gehlin@svenskakyrkan.se)
https://www.facebook.com/TaizeOpenspaceLomma
Arrangörer: Svenska kyrkan, Strandkyrkans församling, Nykraft – personlig
utveckling & ledarskap, Månzzon Mindinvest
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KONFIRMAND I LOMMA

Varför ska jag konfirmera mig?

Som konfirmand får du vara med om en intensiv tid med många
diskussioner och funderingar blandat med upplevelser,
sång & musik och garanterat många glada skratt!
Att åka på konfirmandläger är för många en av höjdpunkterna.
en festlig och högtidlig konfirmationsgudstjänst i Lomma kyrka.

där du får möjlighet

Du är välkommen som konfirmand vare sig du tror eller tvivlar.

att varva ner och

Du får möjlighet att ställa dina frågor och veta att de tas på allvar.

tillsammans med andra
fundera kring frågor i livet
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Den dag, som avslutar din konfirmationstid, firar vi med

Tänk dig en plats

Du får en inblick i vad kristen tro innebär.
Du får en chans att testa kristen tro och bilda dig en egen uppfattning.
Under konfirmandtiden finns det plats för alla slags frågor

som människor i alla tider

och det finns också utrymme för dig som person.

har undrat över.

Vad du gör är viktigt. Vem du är, är ännu viktigare.

Ta chansen att konfirmera dig!

Om du inte är det kan du bli det under tiden som konfirmand.

För att bli konfirmerad behöver du vara döpt.
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Ett minne för livet!
Varje år konfirmeras cirka 30.000
ungdomar i Svenska kyrkan.
För många blir konfirmandtiden
ett minne för livet.
Det kan den bli för dig också!
Vi hälsar dig, som börjar i klass
åtta till hösten, speciellt
välkommen som konfirmand.
På nästa sida presenteras de
grupper du har att välja mellan.
För samtliga grupper ingår ett
konfirmandläger.
Konfirmandtiden är kostnadsfri.

Tisdagsgruppen
Tisdagsgruppen träffas 17.30-19.30 varannan vecka hela läsåret 2016-2017
med start i mitten av september.
Konfirmationen sker under våren 2017.

Torsdagsgruppen
Torsdagsgruppen träffas 17.30-19.30 varannan vecka hela läsåret 2016-2017
med start i mitten av september.
Konfirmationen sker under våren 2017.

Lördagsgruppen
Lördagsgruppen träffas en lördag i månaden 10.00-13.00 hela läsåret 2016-2017
med start i mitten av september.
Konfirmationen sker under våren 2017.

Även konfirmandlägret

Sommargruppen

bjuder församlingen på.

Gillar du musik? Denna grupp har musikprofil. Vi spelar och sjunger mycket.
Gruppen träffas två söndagar under vt - 2017 och åker på läger fyra dagar i juni.
Därefter träffas gruppen dagtid fram till konfirmationen som äger rum
i början av juli 2017.

Vi som arbetar med konfirmander i Svenska kyrkan i Lomma ser fram emot
en spännande och kul tid tillsammans med dig och alla konfirmanderna!
Konfirmationspräster är Jonas Gehlin och Karin Riberth.
Dessutom möter du församlingspedagogen
Kristina Markström, musikern Anders Juhlin och flera unga konfirmandledare.
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Vi erbjuder följande dagar och tider:

Platsgaranti och turordning

Alla anmälda som bor i Lomma församling är garanterade plats i
konfirmandundervisningen. Vid gruppindelningarna tillämpar vi turordning
efter inkommen anmälan.

Anmälan senast den 1 juli på vår hemsida

Varmt välkommen som konfirmand i Svenska kyrkan i Lomma!

www.svenskakyrkan.se/lomma

För ytterligare information och frågor välkommen att kontakta:
Karin Riberth 0704-41 66 07 karin.riberth@svenskakyrkan.se
Jonas Gehlin 0702-956605 jonas.gehlin@svenskakyrkan.se

I mitten av juli får du en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan.
I september får du mer information om gruppen du kommit med i.
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Ur almanackan
Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag				

Tid

Lördag 4 juni

15.00

Orgelkonsert

Tisdag 5 juli

Söndag 5 juni
2 ef trefaldighet
Kallelsen till Guds rike

11.00

Högmässa

Tisdag 7 juli
18.00
Sommarcafé i församlingshemmets
		trädgård

18.00

Sommarkonsert

11.00

Högmässa

Tisdag 7 juni

13.30

Havsblick, andakt

Söndag 10 juli
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad

Söndag 12 juni
3 ef trefaldighet
Förlorad och återfunnen

11.00

Högmässa

Tisdag 12 juli

13.30

Havsblick, café

Torsdag 14 juli

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Tisdag 14 juni

13.30

Söndag 17 juli
8 ef trefaldighet
Andlig klarsyn

14.00

Friluftsgudstjänst

Tisdag 19 juli

13.30

Havsblick, andakt

Havsblick, café

Torsdag 16 juni
18.00
Sommarcafé i församlingshemmets
		trädgård
Söndag 19 juni
4 ef trefaldighet
Att inte döma

11.00

Högmässa

Tisdag 21 juni

13.30

Havsblick, andakt

19.00
12.00

Dag				

Tid
13.30

Plats för gudstjänst/arrangemang
Havsblick, andakt

Torsdag 21 juli
18.00
Sommarcafé i församlingshemmets
		trädgård
11.00

Högmässa

Orgelkonsert

Söndag 24 juli
9 ef trefaldighet
Goda förvaltare

Sommarlunch i församlingshemmet

Tisdag 26 juli

13.30

Havsblick, café

Midsommardagen
14.00
Skapelsen 		

Skapelsemässa, Friluftsgudstjänst vid
Simon och barnet på Lomma kyrkogård

Torsdag 28 juli

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Söndag 26 juni
Johannes döparens dag

11.00

Högmässa

Söndag 31 juli
10 ef trefaldighet
Nådens gåvor

11.00

Högmässa

Tisdag 28 juni

13.30

Havsblick, café

Tisdag 2 augusti

13.30

Havsblick, andakt

Torsdag 30 juni

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Lördag 2 juli

11.00

Konfirmation med mässa

Torsdag 4 augusti
18.00
Sommarcafé i församlingshemmets
		trädgård

Onsdag 22 juni

Söndag 3 juli
11.00
6 ef trefaldighet
Efterföljelse
19.00
		

16

Ur almanackan

Högmässa
Taizé med Open spacé på stranden
Följ flaggor från Strandpromenaden.

Söndag 7 augusti
11 ef trefaldighet
Tro och liv

11.00

Högmässa

Måndag 8 augusti

19.30

Konsert
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Ur almanackan
Dag				

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Tisdag 9 augusti

13.30

Havsblick, café

Torsdag 11 augusti

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Söndag 14 augusti
12 ef trefaldighet
Friheten i Kristus

14.00

Friluftsgudstjänst

Tisdag 18 augusti

13.30

Havsblick, andakt

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 flera
lördagstider för dop i Lomma kyrka. 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 tfn 040 – 41 61 20.

Vigsel

Torsdag 18 augusti
18.00
Sommarcafé i församlingshemmets
		trädgård
Söndag 21 augusti
13 ef trefaldighet
Medmänniskan

11.00

Högmässa

Tisdag 23 augusti

13.30

Havsblick, café

Torsdag 25 augusti

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell

Söndag 25 augusti
14 ef trefaldighet
Enheten i Kristus

11.00

Högmässa

Tisdag 30 augusti

13.30

Havsblick, café

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.

Söndag 4 september
11.00
Högmässa, välkomnande av nya
15 ef trefaldighet		medarbetare
Ett är nödvändigt

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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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.
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SVENSKA KYRKAN I LOMMA
Skolgatan 4, 234 31 Lomma

Tfn 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

FÖRSAMLINGSPEDAGOG:
Kristina Markström
Mobiltelefon:
0761-41 25 00
E-post:
kristina.markström@svenskakyrkan.se

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

BARNLEDARE:
Elisabeth Erlansson
Mobiltelefon:
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

KAMRER:
Kristina Berglund
Arbete:
040-41 68 30
E-post:
kristina.berglund@svenskakyrkan.se

PRÄST:
Lisa Buratti
Arbete:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se
DIAKON:
under tillsättning
KYRKOMUSIKER:
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
KYRKOMUSIKER:
Anders Juhlin
Mobiltelefon:
0709-93 14 77
E-post:
anders.juhlin@svenskakyrkan.se

ASSISTENT:
Barbro Karlsson
Arbete växel:
040-41 61 20
E-post:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSHEMSVÄRD:
under tillsättning
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. Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal.

