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Sommar – att få plaska i rent vatten
Allt var inbäddat, tryggt, omslutet av vatten,
liksom fostervattnet i mammas mage.
Fostervattnet som skyddar mig från stötar och
håller mig varm. Livets vatten som omsluter
mig på alla sidor, liksom Gud omsluter mig på
alla sidor. Ur vatten är du och jag födda. När vi
talar om skapelsen och klimatet är rent vatten
helt centralt för att vi alla ska kunna leva.
”I begynnelsen skapade Gud himmel och
jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes
av mörker och en gudsvind svepte fram över
vattnet.” (1 Mos 1:1–2).
I skapelseberättelsen berättas om hur Gud
skilde vatten från vatten och samlade vattnet
under himlen till en särskild plats och kallade
det hav. Ur kaos, förvirring, blev kosmos,
ordning. Så kom förutsättningen för liv
i vattnet, och djuren i havet blev till. Allt
förbereddes på en födelse ut ur vattnet, ut
ur det livgivande. Urkällan som rinner från
skapelseögonblicket tills den en gång rinner
upp i evigheten, är Edens källa, paradisets
källa, en källa med levande vatten.

Med regnskurar gör du jorden mjuk,
du välsignar det som växer.
Du kröner året med goda gåvor,
där du går fram gror feta skördar.
(Psaltaren 65:10–12)
Vattnet är i Bibeln ofta en symbol för Guds rika
nåd och välsignelse. En nåd och välsignelse
som vi människor behöver. Jag, en människa,
är som ett träd, som är djupt rotad i myllan med
mina rötter i skapelsens grundvatten. Om den
gudstrogna människan skriver psalmisten:
”Han är som ett träd planterat nära vatten,
det bär frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen”
(Psaltaren 1:3).

Nej, aldrig vissnar bladen om man tillåter sig
att hämta kraft genom sitt rotsystem. Bladen
vissnar om man kapar i rotsystemet, om man
förnekar sin historia, om man försöker leva på
ytan. Vi behöver borra djupt i jorden för att få
kontakt med skapelsens vatten, med urkällan,
med den eviga existensen.

fötterna och tänka: tack gode Gud för alla
dina under. Med Margareta Melins dikt vill
jag önska dig en välsignad och skön sommar.

Nu i sommarens tid möter oss vattnet på ett
speciellt sätt i havet, sjöar, i regn och åska,
kanske i en porlande källa med vatten som
fortfarande går att dricka.

Välsignelse över all god vilja
- alla handlingar i uppriktighet och kärlek.

I sommarens tid trivs många av oss bäst,
naturen och vi, skapelsen och vi tycks höra
ihop. Också denna sommar hoppas jag få sitta
vid havet, höra vågornas brus, plaska med

Välsignelse över jorden
- vår vackra blå planet.
Vårt hem i kosmos.

Välsignelse över ljuset i människornas hjärtan.
Må det växa sig starkt
ta mörkret i famn
föda fred och försoning.
Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde

Levande vatten, vatten i rörelse, rent vatten,
till skillnad från stillastående konservatism,
grumligt illaluktande vatten.
Guds skapelsevatten är LEVANDE, det rör sig
in i skapelsen, in i mitt liv, blir en källa i mig
som ger evigt liv.
Före det att ekosystemen kom i rubbning var
människor övertygade om att Gud är den som
ger vatten i rätt tid. Så kan det bli igen, det är
inte försent. I Bibeln heter det:
”Du tar dig an jorden och ger den regn,
du gör den bördig och rik.
Guds flod är full av vatten.
Du får säden att växa,
du sörjer för jorden.
Du vattnar åkerns fåror
och jämnar ut dess tiltor.
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Sommar i Lomma församling
Torsdag 13 juni

Lomma bibliotek
18.00–19.00
SKUT – Svenska kyrkan i utlandet – om att vara kyrka
som hemma, fast utomlands.
Föredrag med Tanja och Stefan Kamensky som arbetat på Teneriffa och i
Paris under åtta år. Åren har präglats av stor församlingsgemenskap och många
möten med människor och kulturer, men också av två skakande terrorattentat.
Biljetter á 20 kr finns att köpa på biblioteket.

Torsdag 20 juni
Församlingshemmet, Skolgatan 4.
14.00–16.00
Café i midsommartid
Välkommen till midsommarfirande och gemenskap.
Det blir dans runt midsommarstången och vi
avslutar med andakt.
Midsommarfika 30 kr/vuxen. Gratis för barn.
Anmälan till midsommarfika senast 18 juni till
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 040-41 61 20
(eller medtag egen kaffekorg, och gärna filt att sitta på).
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Torsdag 27 juni

Torsdag 11 juli

Lomma kapell, Prästbergavägen 69 B
18.00–19.30
Kväll för själen – Vandring: Med alla sinnen

Lomma kapell, Prästbergavägen 69B
18.00–19.30
Kväll för själen – Jan-Olof Aggedal om ”Jungfru Maria i
tro och tradition”

Många är de vägar som Anna Alebo har vandrat på och för det mesta håller
hon en pilgrimsstav i handen. Anna tar oss med på en kortkort men sinnrik
varseblivningsvandring i miljön kring kapellet. Genom denna stilla vandring
leder hon oss så att våra sinnen, ett efter ett, hjälper oss att bli närvarande i
nuet. Alla kan vara med på vandringen, som börjar vid och avslutas i kapellet.

Torsdag 4 juli

Maria, vem är hon, kvinnan som blev Jesu mor? Vad vet vi om henne?
Flera växter är uppkallade efter henne. Om hennes liv och betydelse
för kristen tro men också om folkfromheten kring Maria,
berättar Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde i Lomma.
Sång och musik kyrkomusiker Maria Jönsson.

Onsdag 17 juli
Lomma kyrka, Prästbergavägen 69
18.00–19.00
Kyrkvandring: Guidad visning av Lomma kyrka
”Symboler, metall, glas och textil” – en guidad visning
av Lomma kyrka med Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde i Lomma.

Församlingshemmet, Skolgatan 4.
18.00–20.00
En italiensk sångfest

6

Torsdag 18 juli

Musikföreställningen ”Canto” bjuder på sånger av italienarna Bellini,
Rossini och Donizetti som här presenteras på svenska i helt ny tappning.
Dessa 1800-talshits blandas med några välkända italienska 60-talsschlagers
och operamelodier där publiken inbjuds till ”sing-a-long”. Eva Hallberg sång,
Håkan Andersson accordeon, Dan ”Gisen” Malmqvist basklarinett.

Amfiteatern vid Strandängarna i Lomma
18.00
”Det finns något bortom bergen” med Peter Hägg

Föranmälan senast 3 juli kl.12.00 till
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 040-41 61 20.

En spännande resa in i Dan Anderssons korta men intensiva liv. Visor och
berättelser ur den store diktarens livsverk framförda av Peter Hägg.
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Torsdag 25 juli

Lomma kapell, Prästbergavägen 69B
18.00–19.30
Nisse Norén om ”Anders Frostenson – poet, präst
och psalmskapare”
Ingen har gett oss så många psalmer i vår nuvarande Svenska Psalmbok
som skånefödde Anders Frostenson. Nisse Norén, pastor i Equmeniakyrkan
och psykoterapeut, berättar om Frostensons liv och hur barndomens
upplevelser får betydelse för hans diktning.

Torsdag 8 augusti

Lomma kapell, Pärstbergavägen 69B
18.00–19.30
Kväll för själen – Iona-mässa
Med rötter i den keltiska traditionen tilltalar det enkla och skapelsebetonade
språket många i vår tid. Vi firar en enkel nattvardsgudstjänst med ord och musik
inspirerade från den ekumeniska Ionarörelsen.

Torsdag 15 augusti

Torsdag 1 augusti

Lomma bibliotek
18.00–19.00
”Vad är Bibeln för en bok?” Lisa Buratti
Bibeln kallas ofta böckernas bok, och inte utan orsak, men egentligen är den i
sig själv ett helt bibliotek som omfattar mer än tusen år från den äldsta till den
yngsta. Välkommen till en spännande resa in i Bibelns värld tillsammans
med prästen och bibelforskaren Lisa Buratti.
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Församlingshemmet, Skolgatan 4
18.00–20.00
Grillkväll – Allsång med Bengt Wittje
En härlig grillkväll får avsluta församlingens sommarprogram.
Vi grillar och äter gott och sjunger sedan för full hals tillsammans med
församlingens musiker Bengt.
Föranmälan senast 13/8 kl. 12 till:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se eller 040-41 61 20.
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Kyrkogårdarna i Lomma – i
utveckling och förnyelse
Bästa Lommabor, som ny kyrkogårdschef i
Lomma börjar jag redan bli lite ”gammal”.
Det är ett år sedan jag tillträdde tjänsten men
jag har ännu inte presenterat mig; Cristina
Anderberg, landskapsingenjör utbildad vid
SLU Alnarp.
Sedan 1997 när jag gick ut har jag arbetat med
landskapsvård både privat och kommunalt,
även som konsult i eget företag. Lomma är
min tredje tjänst som kyrkogårdschef, det
arbete som jag trivs bäst med av alla.
När jag sökte tjänsten i Lomma bodde
jag i Skottland, där jag var fastighets- och
utvecklingschef i ett eko-samhälle som
heter Findhorn och ligger uppe i skotska
högländerna, i ett oerhört vackert område som
brukar kallas Skottlands Riviera då det regnar
så lite. Mindre regn kan vara bra men det
innebär inte på något sätt att det blir varmare.
Vi brukar säga att Findhorn har två årstider,
vår och höst. Efter tio år i den skotska
landsorten ville jag flytta hem till fyra årstider
och inget är som den svenska sommaren. Jag
sökte och fick arbetet i Lomma och började i
maj förra året, just då det blev varmt och torrt
och förblev så fram till september.
Det blev något av en chock när det aldrig
svalnade av, aldrig regnade och allt grönt blev
allt brunare. Men jag var trots allt hemma i
landet med fyra årstider, det blev höst och
vinter sedan vår igen och snart sommar. Just
årstidsväxlingarna har stor betydelse i mitt
perspektiv som landskapsplanerare och det är
alltid vid dessa brytpunkter som jag inspireras
till att skapa nytt.
Planer på ny askgravlund
Det mest nya i mina planer för Lomma
kyrkogårdar är att bygga en askgravlund.
Det är ett gravskick som ännu inte finns i
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Lomma men jag är ganska övertygad om att
det kommer att uppskattas.
Askgravlunden representerar ett kollektivt
gravskick, alltså grav-sättning av urnor
(kartonger) av minneslundkaraktär, i ett
gemensamt område, lättförgängliga och enkla.
Vid gravsättning kan man vara med, som
vid enskilda grav platser men i övrigt
liknar det mest minneslund, gemensam
smyckningsplats, bara snittblommor i vas och
inga planteringar.
I stor kontrast till minneslunden kan man
beställa minnestavla med namn och levnadsår
i askgravlunden. I den askgravlund vi
planerar att bygga kommer namntavlor att
sättas på granitpelare i meditationsplatsen.
I ritningen härintill kan du se hur det är
tänkt. Samtidigt kommer vi att förnya och
utvidga askgravplatserna då dessa håller
på att ta slut på sin nuvarande plats i Nya
Kapellkyrkogården.

Genom att bygga om outnyttjade gravplatser
på Gamla kyrkogården kan vi komprimera
och förtäta området och avbryta utvecklingen
mot stora, tomma och ödsliga gravplatser runt
kyrkan. De nya askgravplatserna kommer
att presenteras med gravsten och plantering
redan på plats med olika tema i olika områden.
Nu växer det på gravarna
I väntan på att allt det nya ska komma på palats
vill vi även påminna om att nu växer det. Om
du sköter gravplatser själv, tänk på att det är hög
tid att ta tag i skötselrutinerna. Det växer mycket
nu! Blir det för mycket för dig är du välkommen
att ring till Barbro Karlsson på vår expedition
och boka skötsel.
Vår kompetenta personal på kyrkogården
hjälper dig gärna!
Väl mött i grönskan!
Cristina Anderberg, Fastighets- och
kyrkogårdschef, samt hela arbetslaget med Lasse,
Anders, Peter, Micke och Malin.
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Skicka meningen som du får fram i de färgade rutorna till lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller lämna in ditt svar till församlingsexpeditionen senast 1 augusti. Bokpriser väntar.
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Kyrkans träffpunkt på Havsblick
pågår hela sommaren

Stickcafé i församlingshemmet – välkommen
med eller utan handarbete!

Välkommen till gemenskap, kaffe och andakt varje helgfri tisdag 14.00.
Tisdagarna på Havsblick är ett samarbete mellan Strandkyrkan och
Svenska kyrkan i Lomma.

OBS! Ny tid! Onsdagar 13.30–16.00
4 september
2 oktober
6 november
4 december
Här utbyter vi idéer och hämtar inspiration.
Ingen föranmälan krävs.
Fika finns att köpa.

Information: Sofia Burman, sofia.burman@svenskakyrkan.se, 0702 – 73 06 20
och Hillevi Jönsson, 0708–85 42 45

Information: Lena Hansen 070–278 27 29 eller Lena Palmér 0739–927 381

Torsdagsluncherna i församlingshemmet
startar igen 5 september, med middagsbön,
lunch och gemenskap!
Middagsbön 12
Lunch samt kaffe & kaka 40 kr, 11.30–13.

Vi trivs där vi behövs. Engagera dig som ideell
i Lomma församling.
Kanske längtar du efter ett sammanhang där du kan ha en uppgift?
Att få göra något för någon annan? Det finns många uppgifter för dig som vill
vara en ideell resurs i församlingen. Kontakta Sofia Burman
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Sorgegrupp
Att förlora en nära anhörig, en livskamrat
påverkar livet på olika plan.
Varje människas sorg är unik och ingen
kan helt dela den.
Men det kan vara till hjälp att få dela
sina tankar och erfarenheter med några
som är i samma situation.

Diakoniexpedition
Diakoniexpeditionen kommer under sommaren och hösten
inte att ha någon fast tid. Men du är varmt välkommen att kontakta
diakonerna för ett enskilt samtal, vi ser fram emot att träffa dig.
Sofia Burman, sofia.burman@svenskakyrkan.se, 070–273 06 20
Lena Hansen, lena.hansen@svenskakyrkan.se, 070–278 27 29

Vi startar sorgegrupper några gånger om året
och träffas vid fem tillfällen.
Höstens grupper startar efter allhelgona,
då en inbjudan skickas till de församlingsbor
som mist en maka/make under året.
Har du mist en nära anhörig som inte är
maka/make är du självklart också
välkommen att delta.

13 juni
Orgelkonsert med Jonathan Dimmock

Kontakta diakonerna om du har frågor eller vill anmäla dig till en sorgegrupp.

19.00 Lomma kyrka

Kyrktaxi

Organisten Jonathan Dimmock från USA är internationellt känd som kompositör,
ensemblemusiker, musikalisk ledare, ideell grundare och bloggförfattare.
Med sina examina från Oberlin och Yale har han förmånen att vara
den enda amerikan som utnämnts till orgellärare (Organ Scholar) i
Westminster Abbey, London. Hans vision är att förena skönheten
i musik med andliga teman i världen.

Du är välkommen att åka kyrktaxi till våra olika verksamheter.
Hur gör jag?
Du behöver ett kundnummer. Ring till expeditionen så hjälper vi dig med det.
OBS! Expeditionens öppettider är måndag, onsdag-fredag kl. 10–12, 040-41 61 20.
När du fått kundnumret så ringer du och bokar kyrktaxi 040–41 41 41.
Uppge alltid direkt att det är kyrktaxi du ska beställa så kopplas du rätt.
Du måste ringa minst 45 minuter innan avfärd.
Du måste uppge varifrån du åker och vart du ska.
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Dags för konfirmandanmälan!
Vill du fundera över livets stora frågor? Sådana som handlar om identitet,
kärlek, ansvar, världen, Gud, döden och meningen med livet.
Att vara konfirmand är att få möjlighet att pröva något annorlunda i livet.
En unik chans att tillsammans med andra få prata, lyssna, skapa, leka,
och fira andakter och gudstjänster.
Alla som är födda år 2005 är välkomna att delta. Vid konfirmationsgudstjänsten
måste du vara döpt och medlem i Svenska kyrkan eftersom konfirmationen är
en bekräftelse av dopet. Är du inte döpt, kan du döpas under konfirmandtiden.
Läs mer om våra grupper på www.svenskakyrkan.se/lomma.

NYTT NAMN SAMMA VIKTIGA ARBETE
Svenska kyrkans internationella arbete byter
namn till Act Svenska kyrkan.
Namnbytet är en del av en större satsning för
att öka kännedomen om Svenska kyrkans
internationella verksamhet.
Under nytt namn fortsätter nu samma viktiga
arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor.
I Sverige finns Act Svenska kyrkan runt om i
församlingar och stift.
Cirka 100 000 givare stöder arbetet med gåvor.
Globalt finns ett antal utsända medarbetare
och samarbeten med lokala kyrkor och
gräsrotsrörelser. Visionen är en växande
folkrörelse.
ACT – ATT AGERA
Act betyder agera och namnbytet signalerar
att vi är en kyrka som är redo att agera i
världens viktiga ödesfrågor: människovärdet,
skapelsens integritet, samhällstilliten och den
ökande polariseringen.
Kopplingen finns också till ACT-alliansen
(Action by Churches Together), som är världens
största allians av kristna organisationer
och kyrkor som arbetar tillsammans med
utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och
påverkansarbete.

Ärkebiskopens bön för ACTs arbete
Evige Fader,
du har skapat allt på jorden till att leva under
samma himmel.
Till dig bär vi fram skapelsens våndor.
Vi ber om nåden att få göra gott,
som dina skapade medskapare.
Jesus Kristus, vår broder och räddare,
du lärde oss att se andras lidande framför
deras synd.
Förbarma dig över din kyrka.
Gör oss känsliga för lidandet.
Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv,
med samma mänskliga rättigheter för alla.
Heliga Ande, modets och självbesinningens
kraft,
du talar till våra samveten.
Trösta oss när vi lider och plågas av oro.
Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro.
Skapa om oss till att bli vad vi är:
en enda mänsklighet under samma himmel.
Amen
Antje Jackelén, ärkebiskop

Ef t e r na m nby t et behål le r v i sa m ma
90-kontonummer 90 01 22-3 och swish
9001223 och som givare kan du känna sig
trygg med att dina gåvor når fram.
Act Svenska kyrkan granskas av Svensk
insamlingskontroll och är medlem i FRII,
Frivilligorganisationernas insamlingsråd.
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Ur almanackan

Ur almanackan

Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Dag

Söndag 2 juni
Söndag före pingst
Hjälparen kommer

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Lördag 6 juli		

Mässa med konfirmation i Lomma kyrka.

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 4 juni

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Söndag 7 juli
3 efter trefaldighet
Förlorad och återvunnen

Söndag 9 juni
Pingstdagen
Den helige Anden

11.00

Högmässa i Lomma kyrka, kör.

Tisdag 9 juli

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Torsdag 11 juli

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell.

Tisdag 11 juni

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

11.00

Friluftsgudstjänst vid Strandkyrkan.

Torsdag 13 juni

18.00

Föredrag på Lomma bibliotek.

Söndag 14 juli
4 efter trefaldighet
Att inte döma

19.00

Orgelkonsert i Lomma kyrka.

Tisdag 16 juli

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Söndag 16 juni
Heliga trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande

11.00
18.00

Högmässa i Lomma kyrka.
Konsert i Lomma kyrka.

Onsdag 17 juli

18.00

Guidad visning av Lomma kyrka.

Torsdag 18 juli

18.00

Musik vid Amfiteatern.

Tisdag 18 juni

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Söndag 21 juli
Apostladagen
Sänd mig

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 23 juli

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Torsdag 25 juli

11.00

Kväll för själen i Lomma kapell.

Söndag 28 juli
6 efter trefaldighet
Efterföljelse

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 30 juli

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Torsdag 1 augusti

18.00

Föredrag på Biblioteket i Lomma.

Söndag 4 augusti
Kristi förklaringsdag
Jesus förhärligas

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 6 augusti

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Torsdag 8 augusti

18.00

Ionamässa i Lomma kapell.

Torsdag 20 juni
14–16
		

Café med midsommarfirande
i församlingshemmets trädgård.

Midsommardagen
Skapelsen

Skapelsemässa på Lomma kyrkogård.

11.00

Söndag 23 juni
11.00
Den helige Johannes döparens dag

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 25 juni

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Torsdag 27 juni

18.00

Kväll för själen i Lomma kapell.

Söndag 30 juni
2 efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 2 juli

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Torsdag 4 juli
18.00
		
20

Café med italiensk sångfest
i församlingshemmet

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang
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Ur almanackan
Dag

Tid

Plats för gudstjänst/arrangemang

Söndag 11 augusti
11.00
8 efter trefaldighet		
Andlig klarsyn		

Friluftsgudstjänst på Lomma kyrkogård.
Dansare från Hembygdsgillet Burlöv Lomma.

Tisdag 13 augusti

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Torsdag 15 augusti

18.00

Grillkväll med allsång i församlingshemmet.

Söndag 18 augusti
9 efter trefaldighet
Goda förvaltare

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 20 augusti

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

Lördag 24 augusti

15.00
13.30
12.00

Doplördag i Lomma kyrka.

Söndag 25 augusti
10 efter trefaldighet
Nådens gåvor

11.00

Högmässa i Lomma kyrka.

Tisdag 27 augusti

14.00

Kyrkans träffpunkt på Havsblick.

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.

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.
Hur gör jag?
Nytt från 1 oktober är att du behöver uppge ett kundnummer.
Ring till expeditionen så hjälper vi dig med det.
Expeditionens öppettider är måndag, onsdag-fredag 10–12, tfn 040–41 61 20.
När du fått kundnumret bokar du kyrktaxi på tfn 040–41 41 41.
Uppge alltid direkt att det är kyrktaxi du ska beställa så kopplas du rätt.
Du måste ringa minst 45 minuter innan avfärd.
Du måste uppge varifrån du åker och vart du ska åka.
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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
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
Biträdande Kyrkoherde:
Anna Davidsson Brenborg
Mobiltelefon:
0702-95 66 05
E-post:
anna.davidsson.bremborg@svenskakyrkan.se
Präst: Lisa Buratti
Mobiltelefon:
0704-41 67 42
E-post:
lisa.buratti@svenskakyrkan.se
Präst: Adina Wirdemo (fr. o. m. 26/8)
E-post:
adina.wirdemo@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
Kyrkomusiker: Petra Hessung
Mobiltelefon:
0704-41 66 09
E-post:
petra.hessung@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker: Maria Jönsson
Mobiltelefon:
0703-28 66 05
E-post:
maria.k.jonsson@svenskakyrkan.se

Pedagog: Sara Emilsson
Mobiltelefon:
0704-41 66 07
E-post:
sara.emilsson@svenskakykran.se
Pedagog:
Catharina Norekvist Bonacic (fr. o. m. 26/8)
Mobiltelefon:
0704-41 98 70
E-post:
catharina.norekvist.bonacic@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
Fastighets- och kyrkogårdschef:
Cristina Anderberg
Mobiltelefon:
0704-41 66 10
E-post: cristina.anderberg@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 & Wendy Maths Isacsson
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Aggedal

