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Den ljusnande framtid är vår…

S
trofen från Studentsång-
en manar sig fram med 
jämna mellanrum i mitt 
huvud. Jag vet inte om 
det är mitt inre som 
försöker lätta upp mitt 

sinnelag när jag försjunker i tankar 
kring den pandemi vi befinner oss 
i, som en tanke om att det kommer 
att bli bättre. Att leva i pandemins 
verkningar har inte varit enkelt för 
någon av oss, vare sig jag befinner 
mig i riskgrupp eller inte. Det finns 
hela tiden en massa hänsyn att ta. 
Hänsyn som är nödvändiga för 
människors liv och hälsa och som 
vi inte får ge avkall på.

Som kyrka tänker jag att vi all-
tid har en stor och viktig uppgift 
i att finnas för människor i livets 
alla skeden. Men nu är den upp-
giften större än någonsin. Många 
människor upplever en andlig och 
existentiell nöd i att vara isolerad, 
i att leva i utsatthet och att leva i 
ovisshet och i den vill vi som arbe-
tar i Torns församling finnas som 

Kyrktorn är en periodisk tidskrift som 
ges ut av Torns församling fyra gånger 
per år. Nästa nummer kommer i mitten 
av november. Senaste dag för inlämning 
av material till nästa nummer är den 20 
oktober 2020.
Kyrktorn kan du också läsa på vår hem-
sida:  
www.svenskakyrkan.se/lund/torn
Redaktion:
Anna Svensson Melin (redaktör & an-
svarig utgivare),
Göran Jönsson, 
Christin Nilsson, 
Omslagsbild: Tore Ekelin
Tryck: Bloms tryckeri

Kyrktorn nr 3  2020

Torns församling 
samarbetar med 

tryggt sätt. Vi planerar någon må-
nad i taget och därför sträcker sig 
höstens nummer enbart till slutet 
av oktober. För att följa vad som 
händer i november så hänvisar vi 
till församlingens hemsida eller vår 
Facebooksida.

I söndags var det den 13 sön-
dagen efter Trefaldighet och den 
söndagen har medmänniskan som 
överskrift och jag vill dela en av bö-
nerna från den söndagen med er. En 
bön i vilken vi också får inkludera 
oss själva:

samtalspartners, vare sig det sker 
ansikte mot ansikte eller via telefon. 
För att lättare kunna boka in samtal 
finns det nu fasta telefontider till 
Cecilia vår präst och Nada vår so-
cialkurator.

Församlingen arbetar för säkra 
mötesplatser med rejäla avstånd 
som i första hand sker utomhus 
där människor kan mötas på ett 

Evige Gud, som tänder vår tro, 
stärker vårt hopp och formar 
vår kärlek, lär oss att leva för 
andra, glädjas med dem som 

gläder sig, gråta med dem som 
gråter och att älska utan förbe-

håll så som du älskar oss. 
I Jesu namn. Amen.

I slutet av våren flyttade vi in i 
temporära lokaler och ni hittar oss 
nu i Torngården bredvid bibliote-
ket. Titta gärna in och säg hej om 
du har vägarna förbi! I oktober bör-
jar också församlingens nye präst 
Jonas Fredholm, som vi kommer att 
presentera i kommande nummer.

 
 

Anna Svensson Melin
församlingsherde
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Sociala medier Du vet väl om att 
du kan följa Torns församling på:

www.facebook.com/ 
tornsforsamling/ 

samt på Instagram:

www.instagram.com/ 
torns_forsamling/

Gör du det så har du alltid tillgång till den 
senaste informationen om vad som är på 
gång i församlingen.

       Kvällsmässa
varannan torsdag fr o m 

24/9 18:00 i Vallkärra kyrka 
s 7

Bokklubb
Start tisdag den 29 september 

kl. 13:30 – 15. s 6

Tisdagstema
22 september 13.30-15

Program:
Allsång med Marie Nagenius, 

 musikpedagog s 6

Tisdags lunch
Torngården varje vecka efter 
middagsbönen kl 12 s 6

– Det händer i Torn  – 

Guidad visning i Odarslövs kyrka  
25 september start kl 11:00

Under bar himmel
All öppen verksamhet sker utomhus 
under september månad, pga den 
rådande pandemin. Håll utkik på 
vår hemsida och soc medier för info 
om oktober.

Nu byggs det
Under de närmaste veckorna rivs de 
gamla delarna av församlingsgår-
den inför den stundande om- och 
tillbyggnaden

Kvinnor i förändringens tid - 
reformationens tid och vår 

Hur upplevde kvinnor i våra trakter 
reformationen som påverkade livet 
i Danmark och Sverige under 1500- 
och 1600-talet?
 Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds 
stift har lyft fram en del kunskap 
från den här tiden. Detta presenteras 
på tretton planscher, där åtta stycken 
beskriver enskilda kvinnor, medan de 
återstående fem är mer övergripan-
de.

En av kvinnorna i utställningen, 
Gunvor Stridh, ger en guidad visning. 
Därefter serveras kaffe och smörgås i 

eller utanför kyrkan. Max 15 deltagare. 
Anmälan till Ann-Christine: 

046-71 88 66,   SMS 072-593 48 66 
ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se

foto: Hanna Forsblad

NYHET!

Vill du bli ersättare i 
församlingsrådet?
Församlingsrådet i Torn behöver 
två nya ersättare, är du en av dem?

Församlingsrådets uppgift är 
att se till församlingens bästa och 
dess grundläggandea uppgift, guds-
tjänst, undervisning, diakoni och 
mission. Det är din möjlighet att 
vara med och föra församlingen in 
i framtiden. forts. s6

Vår nye komminister 
Jonas Fredholm tas 
emot samt 

kyrkvärd Tomas 
Arvidsson avtackas i 
tacksägelsegudstjäns-
ten i Igelösa kyrka 
den 11 oktober kl 11.

http://
https://www.facebook.com/tornsforsamling/
https://www.facebook.com/tornsforsamling/
https://www.instagram.com/torns_forsamling/
https://www.instagram.com/torns_forsamling/
https://www.instagram.com/torns_forsamling/
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Babycafé 
Babycafé är för dig som är hemma 
med ett litet mindre barn. Kom 
och träffa andra föräldrar! Vi 
sjunger och delar vardagens små 
och stora ämnen tillsammans. Fika 
serveras till självkostnadspris. Var-
je träff avslutas med en sångstund. 
Utomhus i september.
onsdagar kl 9.30-11.30 
torngården 
Fika 10.00. Sångstund 11.00.

Barn och familj
Vi fortsätter vår barnverksamhet och är utomhus hela september. Himmel & pannkaka blir Himmel & korv! 
Barnkörerna övar utomhus och sjunger ibland utanför kyrkan när det är gudstjänst. 

Himmel och pannkaka
En kortare gudstjänst (ca 20 min)
för barn och familj. Gudstjänsten 
innehåller bl.a välkomstsång, tea-
terspel, bön och en hel del rörelse- 
sånger för spralliga ben. 
Efter gudstjänsten äter vi korv. 
Ingen föranmälan, kom som du är. 
onsdag 23 sep och 21 okt 
kl 18:00, torngården

KORV

Sjung i kör
Vi övar utomhus så länge det går, utanför Torngården i Stångby. 
Anmälan & info: Körledare Hanna Forsblad, tel 046-71 88 67 
hanna.forsblad@svenskakyrkan.se

barnkören
F-klass - åk 3
onsdagar 17:15-18:00
Ingen körvana behövs! 
Vi sjunger, leker och spelar lite 
rytminstrument. 

sånggruppen
Åk 4-7
onsdagar 16:15-17:00 
Vi börjar sjunga tvåstämmigt och 
provar att spela lite 
instrument. 

Missa inte! Drop in-dop 
24 okt i Norra Nöbbelövs kyrka

Pax-konfirmander
Pilgrimsvandring är inte något du 
gör, utan snarare något du är: Du är 
på vandring genom livet, med Gud 
och med dina medmänniskor. 
Vi lovar att du inte kommer att 
behöva sitta stilla, men kommer 
att få inre frid. Vi samarbetar med 
Pilgrimsvägen Skåne-Blekinge.
Under hösten kommer vi att vand-
ra till församlingens olika kyrkor, 
Köpenhamn, Malmö, S:t Lars kyr-
kogård och upptäcka Lunds heliga 
platser.

Vill du följa med på en inre resa?

start 25 oktober 2020
träffas 2 ggr/månad oftast 
helg, i Torns församlings kyrkor 
och Liberiet, pilgrimsplatsen vid 
Domkyrkan.
antal platser 20
läger 26 mars -29 mars 2021
konfirmation 18 april 2021
anmälan cecilia.cardona.castro@
svenskakyrkan.se

Stenbräcka fotboll
Gruppen är inriktad på fotboll, 
vandring och rörelse med en första 
träff första advent 2020 och läger 
under en sommarvecka i juni på 
Stenbräcka lägergård, Tjurkö, Karls-
krona skärgård med närhet till bad 
och fotbollsplan. 
Fotbollskonfirmation passar alla, du 
måste inte ha spelat fotboll för att 
vara med eller vara aktiv fotbolls-
spelare just nu.
Du som deltar behöver inte tycka, 
se ut eller tro på något speciellt sätt, 

men du ska vara beredd på att lägga 
ifrån dig mobilen och fylla en vecka 
med fartfyllda aktiviteter och djupa 
frågor om tro och liv.

FÖR DIG SOM ÄR FÖDD -05 -06

I höst startar två konfirmandgrupper - vilken passar dig bäst?

start 29 november 2020
träffas 1 ggr/månad (söndag) i 
Torns församling
antal platser 30
läger 14-20 juni 2021 Stenbräcka
konfirmation 23 juni 2021
anmälan cecilia.cardona.castro@
svenskakyrkan.se
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 – Mötesplats Torn  – 

Tisdagstema
Program 22 september 13.30-15:
Allsång med Marie Nagenius, mu-
sikpedagog

Tisdags lunch
Så länge vädret tillåter serveras 
tisdagslunchen i Torngårdens 
trädgård varje vecka efter mid-
dagsbönen kl 12

Stickcafé
Torsdagar jämna veckor 
kl. 14-16 med start den 17/9.

Syföreningen
träffas 1 gång i månaden vid ojämn 
vecka på torsdagar kl. 13.30- 16.30  
den 24/9, 22/10 och 19/11

Tornkören
övar utomhus så länge vädret tillå-
ter på tisdagar 18:30 – 20

Bokklubb
Start tisdag den 29 september kl. 13:30 – 15.

Vi läser ”Pendeln” av Julie Lindahl ett levande och 
personligt reportage om skuld och skam. I sin bok, 
Pendeln låter hon läsaren följa med på en dramatisk 
resa genom mänskligheten där hon utforskar sin familjs 
nazistiska förflutna. Hon brottas med frågor som vad är ondska, 
varifrån kommer den och hur växer den? I senare generationers trau-
man blir hon medveten om den vrångbild som skammen ger upphov 
till när tystnad och lögner används för att dölja 
krigets och folkmordets verklighet. Frågor som är i 
allra högsta grad aktuella idag. 

Anmälan till Nada senast 25 sept.

   Fairtrade?
Torns församling 
jobbar för en bätt-
re värld med bättre 
levnadsvillkor för 

människor som lever i fattig-
dom. 

Församlingen, tillsammans 
med de övriga församlingar i 
Lund är Fairtrade certifierade. 
Du kan även handla eller fika 
rättvist i Lund.
Information finns på  
www.lund.se/fairtrade

Foto: Jesper W
ahlström

 / Ikon

Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

svenskakyrkan.se/act

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån

Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

VI LEVER ALLA UNDER 
SAMMA HIMMEL

Har du laddat
ned Kyrkguiden?
Med appen Kyrkguiden kan du se 
vad som händer i kyrkan och få 
hjälp att hitta till kyrkor runt om i 
Sverige och världen.
   Kyrkguiden är gratis och finns 
där appar finns.

All öppen verksamhet 
sker utomhus under 
september månad 
pga den rådande pan
de min. Håll utkik på 
vår hemsida och soc 
medier för info om 
oktober.

Vill du bli...  forts från sidan 3

Valbar är den som är döpt och 
medlem i Svenska kyrkan och som 
har fyllt 18 år. Du måste vara folk-
bokförd i någon av de sju försam-
lingarna i Lunds pastorat. Rätt att 
nominera har den som är medlem 
i Svenska kyrkan och 16 år fyllda. 
Ersättarna utses sedan formellt av 
Kyrkofullmäktige.

Valet är ett fyllnadsval och man-
datperioden sträcker sig till och 
med 31 december 2021.

För att få rösta måste du ha fyllt 
16 år, vara medlem i Svenska kyr-
kan och skriven i Torns församling.
NÄR; 15 oktober 2020
TID; 18.00
VAR; Torngården, Vallkärravägen 16

https://www.lund.se/fairtrade/
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Gudstjänst och musik
Vallkärra kyrka sön 4 okt 
Gudstjänst 10:00

DEN HELIGE MIKAELS DAG

Änglarna
Välkomna på gudstjänst! Efter 
gudstjänsten serveras kaffe!

Vallkärra kyrka tors 8 okt 
Kvällsmässa 18:00
Välkommen till kvällsgudstjänst i 
Vallkärra kyrka. Vi delar text och 
tanke, bön och (lov)sång.

Igelösa kyrka sön 11 
okt Skördegudstjänst OBS! Tiden 
11:00

TACKSÄGELSEDAGEN

Lovsång
Välkomna på gudstjänst utom-
hus i trädgården bakom Igelösa 
kyrka! Torns församlings kommi-
nister Jonas Fredholm välkomnas 
samt kyrkvärd Tomas Arvidsson 
avtackas.

Stångby kyrka sön 18 
okt Gudstjänst med sändning av 
vårens Pilgrimskonfirmander 
10:00

NITTONDE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Trons kraft
Välkomna på gudstjänst! I guds-
tjänsten medverkar Pilgrimskon-
firmanderna som konfirmerades i 
april. Efter gudstjänsten serveras 
kaffe i vapenhuset!

Vallkärra kyrka tors 22 okt 
Kvällsmässa 18:00
Välkommen till kvällsgudstjänst i 
Vallkärra kyrka. Vi delar text och 
tanke, bön och (lov)sång.

Västra Hoby kyrka sön 25 okt 
Gudstjänst 10:00

TJUGONDE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Att leva tillsammans
Välkomna på gudstjänst! Efter 
gudstjänsten serveras kaffe!

Varje vecka: 
TorngårdeniStångby
Morgonbön
tisdagarochonsdagarkl9
Middagsböntisdagarkl12

Vallkärra kyrka sön 13 sept 
Gudstjänst utomhus 
med små och stora 10:00

FJORTONDE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Enheten i Kristus
Välkomna på gudstjänst som är 
speciellt utformade för de som är 
lite yngre!  Om vädret tillåter är 
vi utomhus, vid korset på Vall-
kärra kyrkogård, annars är vi 
inne i kyrkan. Barnkören medver-
kar med sång. Efter gudstjänsten 
serveras kaffe!

Västra Hoby kyrka sön 20 sept 
Gudstjänst 10:00

FEMTONDE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Ett är nödvändigt
Välkomna på gudstjänst! Efter 
gudstjänsten serveras kaffe!

Vallkärra kyrka tors 24 sept 
Kvällsmässa 18:00
Välkommen till kvällsgudstjänst i 
Vallkärra kyrka. Vi delar text och 
tanke, bön och (lov)sång.

Håstads kyrka sön 27 sept 
Gudstjänst 10:00

SEXTONDE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Döden och livet
Välkomna på gudstjänst! Efter 
gudstjänsten serveras kaffe i va-
penhuset!

Med reservation för eventuella ändringar. 
Håll därför utkik på Torns hemsida, Kyrkguiden eller anslagstavlor

Skördegudstjänst i Igelösa kyrka 15 oktober 2015 Foto: Göran Jönsson
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September månad är av tradition 
diakonins månad. Diakoner vigs 
till tjänst den trettonde söndagen 
efter trefaldighet. Söndagens tema 
är medmänniskan som är också 
diakonins ledord. Symbolbilden 
för söndagen är en människa som 
fattar en andra människas hand 
framför korset. Den är en bild av 
Kristi självutgivande kärlek. Dia-
koni är att ge Jesu kärlek till andra 
människor genom att räcka han-
den till försoning och tjänst. Kärle-
ken som Gud ger oss är villkorslös 
och oändlig. Genom diakoni ska 
vi möta människor där de befinner 
sig. Den är kyrkans omsorg om 
människan och skapelsen. Det är 
vår skyldighet att göra jorden till 
en planet där ingen skall behöva 
plågas av krig, fruktan eller hung-
er. Ingen ska känna sig utestängd 
från andra i meningslöst främling-
skap för sin härstamning, hudfärg, 

kön eller världsåskådnings skull.
Idag är det alltför många som lider 
av ensamhet, som känner sig utan- 
för. Därför har Sveriges Kristna Råd 

valt ensamheten som tema för 
2020-2021. Frågan är, vad kan vi 
som kyrka göra för att för att mot-

verka ensamhet och utanförskap? 
Vad kan Du göra? Tanken på den 
gyllene regeln är enkel men också 
genial. Behandla andra människor 
som man själv önskar att bli be-
handlad. Om man frågar sig själv  
- Vad skulle jag önska om jag vore 
i hennes kläder? Att se, verkligen 
se vad en drabbad människa när-
mast behöver och vad man själv 
kan ge den människan. Låt empati 
och handling visa vägen. Vi ber för 
alla människor och för vår jord 

Evige Gud, som tänder vår tro, 
stärker vårt hopp och formar vår 
kärlek, lär oss leva för andra, gläd-
jas med dem som gläder sig, gråta 
med dem som gråter och att älska 
utan förbehåll så som du älskar 
oss. I Jesu namn. Amen

Nada Perlenberg 

Låt empati och handling visa vägen

Stiftelser och fonder 
Under september och oktober kan 
du få hjälp med att söka fonder 
från olika stiftelser. Har du låg 
pension, är arbetslös, sjukskriven 
eller har tillfälliga ekonomiska be-
kymmer kan du söka fondmedel.
Kontakta mig, Nada Perlenberg, 
socialkurator, på tel 046-71 87 66 
eller genom att skicka ett mejl till 
nada.perlenberg@svenskakyrkan.
se så kan vi boka en tid. 
Jag har tystnadsplikt.

Vad är egentligen 
diakoni? 
Hur arbetar kyrkans diakoni med 
ensamheten i samhället? Vad är 
diakonens roll? Vi har satt upp en 
lådutställning där du kan läsa mer 
om diakonin i samhället. Finns i 
stora salen i Torngården - kika in 
och läs i lugn och 
ro.

Behöver du någon att 
prata med?
Att få dela sina tankar med någon 
kan göra skillnad. Vår präst och 
socialkurator i församlingen finns 
tillgängliga för samtal om du behö-
ver. Du når oss säkrast på telefontid:
Onsdagar kl 9.30-10.30: 
präst Cecilia Cardona Castro, 
tel 046-71 88 65
Fredagar kl 13-14: socialkurator 
Nada Perlenberg, tel 046-71 87 66
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Under många år har församlings-
gården i Stångby dragits med 
olika problem som försvårat både 
arbetsmiljö och möjligheten att 
bedriva verksamhet. För några år 
sedan beslutade därför Lunds pas-
torat att satsa på Torns församling 
genom att se till att församlingen 
får ändamålsenliga lokaler. Det 
blev White Arkitekter AB som 
lämnade in det förslag som blev 
utvalt att förverkligats. Arkitekt är 
Rebecka Wijk SAR/MSA.

Detta innebär i skrivande stund 
att rivning påbörjats av den äldsta 
delen av församlingsgården. Den 
nyare delen kommer att bevaras 
och byggas om till bland annat 
kontorslokaler och samtalsrum. 
Till denna kommer att byggas 
en ny byggnad med bland annat 
barn- och ungdomslokaler, ny 
samlingssal samt ett ändamålsen-
ligt kök. Även vår trädgård kom-
mer att få en upprustning.
Tanken är att projektet kommer 

att vara klart under hösten 2021. 
Du kan följa bygget på vår face-
booksida:

         Torns församling

Församlingsgården i Torn 
får nytt utseende

TORNS FÖRSAMLINGSGÅRD

Sä här är det planerat att församlingsgården ska se ut när den är klar 
hösten 2021.

Den äldre delen av huset kommer 
att rivas

Den nyare delen av församlings-
gården kommer att renoveras och 
byggas om. Här kommer kontors-
delen och samtalsrum vara.



Torngården är öppen tis - fre 10-12
Vallkärravägen 16, 226 51 Lund
församlingsexp.: 046-71 88 60, vx.: 046-71 87 00
e-post: lund.torn.forsamling@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/lund/torn
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Präster
 

Anna Svensson Melin 
046-71 87 80 
anna.s.melin@svenskakyrkan.se

 
Cecilia Cardona Castro 
046-71 88 65 
cecilia.cardona.castro@svenskakyrkan.se

Informationsassistent
 

Christin Nilsson 
046-71 88 60 
christin.w.nilsson@svenskakyrkan.se

Diakon
 

Terese Mattsson 
Ej i tjänst under hösten 
terese.mattsson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent (vik)
 

Lovisa Pihl 
 
lovisa.pihl@svenskakyrkan.se

Socialkurator
 

Nada Perlenberg 
046-71 87 66 
nada.perlenberg@svenskakyrkan.se

Alla nummer som börjar med 71 är s.k. mobil anknytning som är kopplad till mobiltelefon.

Kyrkomusiker
 

Hanna Forsblad 
046-71 88 67 
hanna.forsblad@svenskakyrkan.se

Gospelkör
 

Emma Persson 
070-846 48 40 
torngospel@hotmail.com

Församlingsvärdinna
 

Ann-Christine Nilsson 
046-71 88 66,   SMS 072-593 48 66 
ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare
 

Martin Sahlström 
046-71 88 69 
martin.sahlstrom@svenskakyrkan.se

Församlingsrådets ordförande
Lars Jacobsson 
070-579 13 69 
dalsro361@gmail.com

Kyrktorn redaktion
Göran Jönsson 
070-657 28 20 
goran.jonsson@svenskakyrkan.se

Torns församling

Expedition, Petersgården: 046-71 88 88, öppet: mån - fre 9 - 15, lunchstängt 11:30 - 12:30
Under många år har församlings-
gården i Stångby dragits med 
olika problem som försvårat både 
arbetsmiljö och möjligheten att 
bedriva verksamhet. För några år 
sedan beslutade därför Lunds pas-
torat att satsa på Torns församling 
genom att se till att församlingen 
får ändamålsenliga lokaler. Det 
blev White Arkitekter AB som 
lämnade in det förslag som blev 
utvalt att förverkligats. Arkitekt är 
Rebecka Wijk SAR/MSA.

Detta innebär i skrivande stund 
att rivning påbörjats av den äldsta 
delen av församlingsgården. Den 
nyare delen kommer att bevaras 
och byggas om till bland annat 
kontorslokaler och samtalsrum. 
Till denna kommer att byggas 
en ny byggnad med bland annat 
barn- och ungdomslokaler, ny 
samlingssal samt ett ändamålsen-
ligt kök. Även vår trädgård kom-
mer att få en upprustning.
Tanken är att projektet kommer 

att vara klart under hösten 2021. 
Du kan följa bygget på vår face-
booksida:

         Torns församling

Församlingsgården i Torn 
får nytt utseende

TORNS FÖRSAMLINGSGÅRD

Sä här är det planerat att församlingsgården ska se ut när den är klar 
hösten 2021.

Den äldre delen av huset kommer 
att rivas

Den nyare delen av församlings-
gården kommer att renoveras och 
byggas om. Här kommer kontors-
delen och samtalsrum vara.
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Torns församling finns där horisonterna öppnar sig, där landsbygd möter stad och tradition möter utveckling. Församlingen 
består av sex kyrkor: Stångby, Vallkärra, Igelösa, Västra Hoby och Håstad samt den nedlagda kyrkan i Odarslöv. 
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