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Från död till liv

T
rots att vi befinner oss 
i pandemins klor och 
mycket känns lång
sam och annorlun
da så rullar livet på. 
Årstider och högtider 

avlöser varandra. För tio dagar 
sedan var det – 12 grader, igår 
+ 8. Vi har nu gått in i fastans 
tidevarv och snart kommer vi 
till påsken med dess röda tråd 
genom död till liv. Vanligen bru
kar fastan vara den tid som vi 
stannar upp för att tänka över 
våra liv och se vad som är vik
tigt men för många av oss har 
nog hela det senaste året varit en 
sådan tid när vi haft mycket tid 
att fundera på vad som är riktigt 
viktigt i livet. Spontant tror jag 
att det kommer att tas många 
kursändringar när pandemin väl 
är över.

Inte desto mindre står vi inför 
att fira påsk och i detta num
mer av Kyrktorn kan du läsa om 
påsken och dess traditioner i allt 
från musik, fakta om dagar och 
påskveckan ur Maria Magda
lenas perspektiv för att nämna 
något.

Jag hoppas att du får möjlig
het att göra något under påsken 

Kyrktorn är en periodisk tidskrift som 
ges ut av Torns församling fyra gånger 
per år. 
Nästa nummer kommer i maj. 
Kyrktorn kan du också läsa på vår  
hemsida:  
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 1  2021

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.

Torns församling 
samarbetar med 

 
 

Anna Svensson Melin
församlingsherde

 

Ladda ner
Kyrkguiden, 
den är gratis 
och finns där 
appar finns.

som stärker och glädjer dig. Nå
got som får dig att känna att det 
som hände för länge sedan hän
de för dig.

Att det kom en man i kärle
kens namn för att befria oss från 
allt det som tynger oss. För att 
upprätta oss, för att styrka oss, 
för att ge oss mod. I den kärleks 
namn som gör allt för oss, i den 
kärleks namn som gick i döden 
för att vi skall få leva. Jesus vill 
att vi skall ta efter honom och 
älska villkorslöst, inte så där la
gom som vi människor ofta gör 
för att förskona oss själva från 
smärta.

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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– Det händer i Torn  – 

foto: Göran Jönsson

Saknar du AnnChristines soppa? 
Under fastan kommer vår husmor 

att lägga ut recept på facebook, 
med goda soppor som passar i fas

tetiden, att laga hemma i väntan på 
att vi kan ses tillsammans igen.

23 februari, bygget av nya församlingsgården går framåt, i snö och i tö.  
Nu förbereds gjutning av bottenplattan. Planerat färdigställt hösten 2021.

Har du garn över? Stickcaféet i Torns församling stickar 
bl.a mössor till barncanceravdelningen i Lund. Har du garn 
över som du vill skänka, så tar vi tacksamt emot.
Kontakta Eva Åkesson på tel 04624 90 38 eller  
evanybo@ortofta.com.

foto: Marie Darte
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Påskens symboler & traditioner - vad betyder de?
fastlagen
Den söndag som anknyter fast-
lagssöndagen annars betyder ordet 
fastlag aftonen före fastlagen. 
Från början menade man bara 
kvällen före askonsdagen men 
sedan kom det att gälla tre dagar, 
fastlagssöndag, blåmåndag samt 
fettisdagen. Dessa dagar rym-
de glädje och fest och i många 
sydliga länder anordnas karneval 
under dessa dagar. Så fastlagen 
var karnevalstiden då genom rejält 
festande tog adjö av vardagen 
och gick in i fastans måttfullhet. 

Denna tid rymmer fastlagsbullar 
och fastlagsris. Fastlagsbullen åts 
bara på fettisdagen som också 
kallades för den vita tisdagen. 
Det sistnämnda namnet fick den 
eftersom det var den sista dagen 
man fick äta ägg eller mjölk. 
Ordet semla kommer från latinets 
simila som betyder vetemjöl. Det 
var först på 1800-talet som bullen 
fylldes med mandelmassa och 
grädde och locket glaserades med 
florsocker. Fastlagsrisets ursprung 
är omtvistat en del hänför det till 
palmsöndagens palmblad medan 
andra menar att det är påskriset 

som hamnar på två ställen i kalen-
dern. Fastlagsriset skulle vara ett 
björkris som sattes i vatten lörda-
gen före fastlagssöndagen för att 
det skulle spira och bli grönt.

fastan
Fastan varar i 40 dagar och efter-
som man inte fastar på söndagar 
räknas sex dagar per vecka. Varje 
söndag ses som en liten påskdag, 
en påminnelse om uppståndel-
sen. Fastetiden börjar därför 
sex veckor och fyra dagar innan 
påskdagen och påskdagen infaller 
alltid första söndagen efter första 
fullmåne efter vårdagjämning-
en. Historiskt fick man inte äta 
kött- eller fläskmat under fastan. 
Man fick inte heller hålla fester 
eller ställa till oväsen, ett bruk 
som fanns kvar in på 1900-ta-
let. Fastan inför påsken är  inget 
självändamål utan man fastar för 
sin egen skull som ett sätt att skala 
bort det som är nödvändigt för att 
få tid och rum till eftertanke.

Askonsdagen inleder fastan. Den-
na dag firas gudstjänst då delta-
garna kan få teckna sig med aska 
eller bli tecknade med ett kors i 
pannan som en symbol för döden 
och kroppens sönderfall samtidigt 
som korset är ett segertecken över 
död och ondska. Askan fås genom 
att videkvistarna från föregående 
års palmsöndag bränns.

De två sista veckorna i fastan kall-
las för passionstiden. Under dessa 
veckor står Jesu lidande och död i 
fokus.

stilla veckan
Stilla veckan inleds med palmsön-
dagen då Jesus rider in i Jerusalem 
och palmblad strös ut längs med 
hans väg. Under stilla veckan skul-
le allt vara just stilla men för Jesus 
själv var det ingen stilla vecka, 
tvärt om.

Påskens symboler & traditioner - vad betyder de?
Onsdagen i stilla veckan kallas för 
dymmelonsdag. Namnet kom-
mer från seden att vira tyg runt 
kyrkklockornas kläppar för att de 
skulle ljuda dovt. 

skärtorsdagen
Namnet för skärtorsdagen kom-
mer från verbet skära som betyder 
rena. Man skulle rena sig både 
kroppsligen och andligen inför 
högtiden. Dagen har en dubbel 
roll, dels glädjen i nattvarden in-
stiftas och dels sorgen i att lidan-
det och smärtan nu blir påtaglig. 
I Getsemane möter möte vi Jesu 
mänskliga kamp. I kyrkorna kläs 
altaret av denna kväll. Alla pryd-
nader tas bort och ersätts av en 
törnekrona och fem röda rosor, 
en för varje sår Jesus fick. Denna 
kväll tystnar också orgeln för att 
åter börja ljuda på påsknatten.

I folktron kom påskkärringarna 
och knackade på skärtorsdagen. 
Påskkärringarna är en kvarleva 
av den folktro som sa att häxorna 
åkte till Blåkulla denna natt. Häx-
tron var ett sätt att ge uttryck för 
den kamp som ständigt äger rum 
mellan gott och ont.

långfredagen
Långfredagen är den dag vi minns 
att Jesus korsfästes. Förr var res-
tauranger, affärer och nöjeslokaler 
stängda på långfredagen. Inga 
onödiga sysslor fick utföras och. 
barnen fick inte leka. Man klädde 
sig ofta i svart. Hela samhället tog 
en dags paus.

påskafton
Påskafton är en mellandag. Kyr-
kan firar inte förrän på natten med 
påskdagsmässa. I vår tradition firar 
vi dock på påskafton liksom vi firar 
jul på julafton. Detta för att kvällen 
förr i tiden räknades som en ny dag 
som inleddes klockan sex. 

Att vi äter mycket ägg har förmod-
ligen att göra med att hönorna 
började lägga många ägg nu när 
våren tog sin början. Troligen är 
det också äggen och kycklingar-
na som gett påsken sin gula färg. 
Det är oklart när seden att måla 

ägg började. En förklaring är att 
det är ett uttryck för människors 
glädje, lusten att pynta. Påskharen 
kommer från Tyskland och där 
säger man att den kommer med de 
färgade äggen till barnen. Nå-
got annat som vi gör vid påsk är 
ägglekar som att rulla ägg och att 
picka ägg.

påskdagen
På påskdagen firas Jesu uppstån-
delse. Vi hälsar varandra glad påsk 
på påskdagens morgon och förr 
sas det att var man uppe i solupp-
gången kunde man få solen dansa 
i glädje över påskens händelser. 
Påskdagens gudstjänst är årets 
festligaste och ropen ”Kristus är 
uppstånden – ja han är sannerligen 
uppstånden” hörs i kyrkan. Denna 
dag är kyrkan festligt smyckad. 
Allt som togs bort på skärtorsda-
gen är tillbaka.

annandag påsk
Annandagpåsk minns vi att några 
lärjungarna var ute och vandrade i 
sorg över att ha förlorat sin mästare 
och vän men så slår han följe med 
dem och känner igenom honom 
och får så veta att han uppstått.

Glad påsk!
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Jesus sista vecka 
med Maria Magdalenas ögon  

Vi vet egentligen inte så mycket om Maria Magdalena, men hon har omskrivits och gestal-
tats i både konst och litteratur. Hon följde troget Jesus till sista stund. Hur kan Jesus sista 

vecka sett ut, utifrån Maria Magdalenas perspektiv? 
Anna Svensson Melin tolkar.

n av de personer 
som gestaltas i 
Bibeln som fasci-

nerat mig mest är Ma-
ria Magdalena. Hon 
har avbildats i konst, 
hon har porträtterats 
i böcker. Det finns ett 
antal legender som hon 
figurerar i. Genom ti-
derna har hon både 
fascinerat och skrämt. 
Inte alltid har denna 
bild stämt överens med 
den bild som Nya Tes-
tamentet ger av henne.

Egentligen vet vi väldigt lite om henne. Hon kom från 
staden Magdala (idag Migdal) som ligger vid den väs-
tra stranden av Galileiska sjön. Det vi vet är att hon var 
en av de kvinnor som Jesus botade när han drev ut sju 
demoner ur henne. Jesus förändrade hennes liv och det 
gjorde att hon kom att bli en av Jesu lärjungar. Tillsam-
mans med andra kvinnor och män vandrade hon med 
Jesus när han förkunnade. 

Maria måste ha varit en rik kvinna, hon var en av dem 
som hjälpte Jesus och hans anhängare med pengar. 
Utöver det hade hon nog en god position i samhället 
annars hade hon inte själv fått förvalta sina tillgångar. 

Ett faktum som var 
kvinnans lott på 
den tiden. Vanligen 
existerade kvinnan 
genom sin far, sin 
man eller sina söner 
men Maria nämns 
aldrig tillsammans 
med någon man. 

Maria såg Jesus 
göra under, hon 
hörde honom pre-
dika. Maria valde 
att följa Jesus och 
hon svek honom 
aldrig. Den sista 

veckan i Jesu liv stod hon troget vid hans sida och jag 
tar mig friheten att följa denna vecka som börjar med 
Palmsöndagen ur hennes perspektiv.

E
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ilken feststämning, triumf 
och jubel! Jesus leder kor-
tegen in i Jerusalem sittan-

de på en åsnas rygg och vi hans 
vänner vandrar efter och förundrar 
oss över de stora massorna av folk 
som ansluter och som rycks med 
av den festliga stämningen. Nu läg-
ger de ut mantlar på vägen, mant-
lar och palmblad som åsnan trippar 
över. Jesus tas emot som en kung 
och vi får följa med. Tänk att vi 
oroat oss så över hoten mot Jesus. 
Nu känns det som om ingenting 
kan stoppa oss!

De första dagarna i Jerusalem 
lever vi i denna glädjeyra. Så går 
Jesus till templet och vi får höra 
att han drivit ut alla försäljarna. 
Han har vält deras bord och kastat 
ut deras pengar. Sedan ska han ha 
templet för hans faders hus. Temp-
let som är Guds hus. Nu börjar det 
mullra i bakgrunden. Vi hör hoten 
igen. Jesus skrämmer människor-
na. De förstår inte vad han menar 
och ska jag vara helt ärlig förstår 
inte heller jag allt han säger.

det var på torsdagen som allt 
vände. Ingen kunde missa spän-
ningarna som låg i luften. Det 
var stora förväntningar på Jesus 
blandat med aggressivt missnöje. 

Det skulle visa sig att det bara var 
några timmar mellan festens glädje 
och det som verkade vara det stora 
nederlaget. Den dagen skickade 
han iväg några av våra vänner för 
att ordna med påskmåltid. Allt 
ställdes i ordning så som det före-
skrevs och väl till 
bords började Je-
sus med att tvätta 
vännernas fötter. 
Petrus, den mest 
tongivande, pro-
testerade högljutt. 
Inte ska du tvätta 
våra fötter, det är 
ju en tjänares uppgift, låt mig i så 
fall tvätta dina istället! Men Jesus 
viftade undan honom och förkla-
rade att detta var något han var 
tvungen att göra och vi, vi skulle 
lära av honom. Sedan gjorde han 
något ännu märkligare. När han 

läst tackbönen sa han att brödet 
var hans kropp och vinet hans 
blod. Han uppmanade oss att dela 

bröd och vin till hans minne. Vad 
då minne? Vad menade han? Vart 
skulle han? Just då förstod jag 
ingenting men så var måltiden 
slut och Jesus gick till Olivberget 
med några av vännerna. Jag har 
fått berättat för mig att han låg 

på knä och bad. 
Svetten pärlade 
från hans pan-
na och han bad 
gång på gång att 
vännerna skulle 
hålla sig vakna 
men de somnade.

så fylls olivlunden med solda-
ter anförda av Judas. Hur kunde 
han? Soldaterna griper Jesus och 
för bort honom. När jag får höra 
det blir jag helt förtvivlad och 
jag springer till platsen där han 
hålls fången. De flesta andra av 
vår vänner gömmer sig. Fegheten 
tar överhand men vem är jag att 
döma dem. Själv såg jag honom 
så till svars hos Pontius Pilatus. 
Jag fick höra hur folkmassan som 
bara några dagar tidigare hade 
hyllat honom nu skallade kors-
fäst honom! Hur kunde detta 
hända? Varför hade han inte 
förhindrat det? Mitt inre var fyllt 
av känslor av alla de slag, oro, 
ilska, kärlek. Många kände sig 
svikna. De hade lämnat allt för 
Jesu skull, de hade inte förstått. 
Det gick snabbt när Jesus väl 
ställts inför rätta och dömts. Han 
skulle korsfästas och det genast. 
Avrättningsplatsen hette Golgata 
och han fick själv bära sitt kors. 
 

V

Jag gråter för krossade 
drömmar, för saker som 

aldrig blivit gjorda för ord 
som aldrig blivit sagda.

Forts nästa sida
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tillsammans med några väninnor, 
en av dem var hans mamma, följde 
jag Jesus på hans väg till avrätt-
ningsplatsen. Vi ställdes oss ned-
anför hans kors. Vi ville att han 
skulle se oss, att vi fanns där, att 
vi inte svek. Vi ville att han skulle 

veta att vi älskade honom. Tårarna 
har runnit längs med våra kinder 
så länge att det inte borde finnas 
några tårar kvar men när han ger 
upp andan och hans huvud faller 
åt sidan gråter jag hejdlöst. Jag 
gråter för krossade drömmar, för 
saker som aldrig blivit gjorda för 
ord som aldrig blivit sagda. När 
de tar ned hans kropp från korset 
följer vi efter för att se var hans 
grav var så att vi skulle kunna gå 
dit efter sabbaten.

det var tidig morgon när jag 
och samma väninnor som stått 
nedanför korset gav oss iväg till 
graven. Vi skulle smörja hans 
kropp med olja så som man ska 
göra. När vi kom dit blev vi helt 
chockade – graven var tom. Hade 
någon tagit hans kropp? Räckte 
det inte med att de dödat honom? 
Det var då han talade till mig. Jag 
tvekade först och han sa till mig 

att inte vara rädd. Rösten var hans 
och hela jag fylldes med glädje. 
Kylan som tagit över mitt inre sen 
hans död försvann när jag förstod 
att det var han. Han säger till mig 
att berätta. Att jag ska springa in 
i staden och leta upp de andra vän-
nerna som av rädsla låst in sig i ett 
hus och berätta att han lever.

jag har aldrig sprungit så fort 
i hela mitt liv. Håret stod som en 
flagga och kjolen vajade i vinden. 
Mina väninnor springer efter. Det 
bara bubblar inom oss att få be-
rätta vad vi varit med om. Berätta 
för de andra vännerna, berätta för 
hela världen. Jesus lever! Döden 
klarade inte av att hålla honom 
fången. Dagen som började i sorg 
och mörker vändes till glädje och 
liv och jag Maria fick vara med 
och jag fick uppdraget att berätta 
vidare till alla jag mötte.

Anna Svensson Melin

Gudstjänster i Torn 
under påsken

Restriktionerna med max-
gränsen på 8 personer vid 
allmänna sammankomster, 
innebär att vi har firat  guds-
tjänst på utsatt tid och kyrk-
klockorna har ringt, men utan 
församling i kyrkan. Guds-
tjänsterna har live-sänts på 
Torns församlings face-
booksida. 

När denna KyrkTorn går till 
tryck vet vi fortfarande inte 
hur restriktionerna för sam-
lingar under påsken ser ut, 
eller hur vi kan fira gudstjänst 
tillsammans. Håll dig uppdate-
rad på vår hemsida, facebook 
och instagram.

atteuspassionen och Johan-
nespassionen av Johann 

Sebastian Bach (1685-1750) är 
två verk som man ofta kan höra i 
kyrkorum världen över i påsktid. 
Passionerna är stora musikaliska 
verk för kör, solister och orkester 
med texter hämtade ur evangelierna 
som beskriver Jesu lidande och död.
En av solisterna har evangelistens 
roll och berättar historien och för 
den framåt, medan de andra solis-
terna gestaltar Jesus, Judas, Petrus 
och andra centrala personer i pas-
sionsberättelsen. Kören  represen-
terar till exempel överstepräster, en 
folkmassa och lärjungarna.

Bach skrev också en Lukaspassion 
och en Markuspassion, men tyvärr 
finns noterna till dessa inte kvar.
Efter Bachs död föll hans musik i 
glömska. Det var först när Felix 
Mendelssohn återupptäckte och 
uppförde Bachs Matteuspassion år 
1829 som intresset vaknade till liv 
igen och idag anses Bach vara en 
av den västerländska världens allra 
största kompositörer och Matteus-
passionen är ett av världens mest 
spelade och älskade verk.

Musiken i passionerna är full av 
dramatik, undersköna melodier och 
strikta fugor enligt konstens alla 
regler, allt mästerligt komponerat.
Bachs musik är mättad av symbo-
lik och dolda budskap, och passio-
nerna är inga undantag. 

Här finns tydliga hjärtslag i 
ackompanjemanget till en av de 
vackraste och mest smärtsamma 
soloariorna, Erbarme dich, som 
Petrus sjunger när han hör tuppen 
gala efter att ha förnekat Jesus. 

En gloria av stråkar kring Jesu 
huvud som understryker hans gu-
domlighet, och försvinner när han 
ropar ”Eli, eli, lena sabachtani” 
(Min Gud, min Gud varför har du 
övergivit mig), då han blir männ-
iska i vårt ställe. 

Det finns 30 toner i arian som 
skildrar hur Judas förråder Jesus 
för 30 silverpenningar, och under 
den sista måltiden när lärjungarna 
ropar i munnen på varandra Herr, 
bin ich´s? (Herre, är det jag?) hörs 
ordet ”Herr” 11 gånger. Den tolfte 
lärjungen Judas behöver inte ställa 
frågan, han vet redan att det är han.
När ordet Kreutz (kors) sjungs, 
bildas på ett ställe formen av ett 
kors i noterna. 

I år kommer vi antagligen inte att 
kunna lyssna på Matteuspassionen 
eller Johannespassionen i en kyrka 
och uppleva verkens storhet live, 
men medan vi väntar på att få 
komma tillbaka till våra kyrkorum 
och fira gudstjänst och gå på kon-
sert vi kan sjunka ner i soffan med 
ett par hörlurar av god kvalitet 
och njuta av någon av de många 
fina inspelningarna som har gjorts 
av Bachs passioner. 

Hanna Forsblad
kantor i Torns församling

Bachs passioner 
M

Lyssningstips: 

St. Matthew Passion och 
St.John Passion med Bach 
Collegium Japan under 
ledning av Masaki Suzuki 
(BIS 2020)
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Under de månader som coronapandemin har pågått 
har Act Svenska kyrkans partner över hela världen 
rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och 
utegångsförbud gör att mattransporter inte når fram 
till flyktingläger och att våld i hemmen ökar. Miljoner 
människor har förlorat sin försörjning. Fattigdom och 
hunger ökar över hela världen. Det är krisläge.

– Men det som ändå ger mig hopp är att se hur ofta 
kyrkor och lokala organisationer över hela världen gör 
skillnad för människor. Våra partner visar vägen i ar
betet med att möta pandemin och dess effekter. Under 
fasteaktionen är det deras arbete vi tillsammans, under 
samma himmel, kan lyfta och stötta, säger Erik Lysén, 
chef för Act Svenska kyrkan. 

Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekven
serna av coronapandemin. När samhällen slagits sönder 

både socialt och ekonomiskt fortsätter vi tillsammans 
med partner att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat.

De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp 
ska vara mer hållbara, demokratiska, inkluderande och 
bättre rustade än tidigare. 

Ge ett bidrag genom att Swisha 900 12 23. Du kan 
även baka bröd eller kakor till fasteinsamlingen. För 
mer information kontakta nada.perlenberg@svenska
kyrkan.se eller genom att ringa 04671 87 66.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Till
sammans är vi starka!

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon UNDER SAMMA

HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

FASTEAKTIONEN 2021

Nu drar årets fasteaktion igång! Under sex 
veckor, fram till palmsöndagen den 28 mars, 
är målet att samla in 30 miljoner kronor. 
Årets fasteaktion ska bidra till att lindra 
konsekvenserna av att den extrema fattig-
domen ökar på grund av pandemin. Varje 
insats kan göra skillnad!

Foto. Jesper W
ahlström

 /Ikon
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B
rödet är det vanligaste av 
människans livsmedel. Det 
är symbolen för överlev
nad framförallt i en värld 

där sjättedelen av världens befolk
ning ständigt går hungriga. Varje 
år under fastan har ACT Svenska 
kyrkan sin fasteinsamling för att 
alla ska kunna leva. 

Var med och hjälp de som går 
hungriga få mat och andra förnöd
enheter. 

Torns församling kommer att ha 
bröd och kakförsäljning på tisdagar 
fr o m den 2/3  kl 1518 i Torngår
den t o m 23/3. Är du dagledig kan
ske du kan tänka dig att baka något 
gott och skänka den till försäljning
en. Alla goda krafter behövs. För 
mer info kontakta Nada Perlenberg 
genom att maila nada.perlenberg@
svenskakyrkan.se eller ringa 046
71 87 66. Tack för din omsorg om 
dina medmänniskor!  

Vad kan vi göra 
för varandra i 
Coronatider?

1.	 Kontakta diakon, socialkurator eller 
prästa i din församling om du behöver 
prata med någon eller om du känner dig 
ensam. 

2.	 Känner du till någon som verkar ensam? 
Baka gärna en kaka, skriv ett kort med 
ditt namn och telefonnummer och läm
nar det till personen. Öppnar hen inte 
dörren så häng kassen på dörrhandtaget.

3.	 Känner du dig ensam? Ta kontakt med 
någon och bestäm en tid för en prome
nad.

4.	 Ta del av församlingens aktiviteter t ex 
gudstjänster i sociala medier. Var med!

5.	 Fika med en vän över Skype eller FaceTi
me. Ni kanske kan lösa korsord tillsam
man 

6.	 Har du något intresse som du brinner 
för tex böcker, växter, handarbete? Tyck
er du om att skriva dikter? Ta kontakt 
med några vänner. Ni kan träffas genom 
att mejla eller genom sociala medier. 

7.	 Tycker du att det är svårt att kontakta 
andra? Prata med diakonimedarbetare i 
din församling som kan hjälpa dig med 
kontakter.

8.	 Håll ut tills värmen kommer! Försam
lingens verksamheter kommer förmodli
gen att komma igång då!

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon UNDER SAMMA

HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

FASTEAKTIONEN 2021

Fasteaktion 2021
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Påsklovstips på hemmaplan
Lättlagade recept
Husmor Ann-Christine tipsar om 
mat som är enkelt och gott att 
göra hemma.

Du behöver:
1 kg potatis
1 stort paket djupfryst spenat
3 msk gräslök
1 vitlöksklyfta
Paprika
Salt o peppar

Gör så här:
Skala, koka och mosa potatisen
Lägg i det tinade spenatpaketet
Klipp ner gräslöken
Pressa ner vitlöken
Tillsätt salt o peppar
Låt få ett uppkok
Servera med gula o röka paprika-
ringar

tips! Fler recept på mat som 
passar bra i fastetiden finns på vår 
facebooksida, där Ann-Christine 
lägger ut några recept på lättlaga-
de soppor i fastetid. 

Baka uppståndelsebullar
Påskdagen är en härlig dag att fira 
med barnen. När det för de flesta 
av oss inte går att fira gemensamt 
i kyrkan kommer här ett litet gott 
tips: Häng med när Fernando och 
Cecilia bakar uppståndelsebullar! 
Finns att hitta på Torns försam-
lings facebook på Påskdagen.

Du behöver ha hemma:
Marshmallows
smör el olja
kanel och rörsocker
färdig deg för croissanter (smör-
deg funkar också)

Titta på påsklandskapet i 
Vallkärra kyrka
Keramikfigurer som skildrar hela 
påsken från Palmsöndagen till 
Annandag påsk. Vallkärra kyrka 
är öppen varje dag från 10-18.

Bygg påsken i lego
Lugna dagar hemma, passa på 
att bygg påsken i lego. Släpp loss 
fantasin, the sky is the limit!
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Påsklovstips på hemmaplan
Visste du att ni kan ha ert dop utomhus? Det finns möjlighet till dop 
exempelvis utanför kapellet vid Stångby kyrka eller vid korset nedanför 
Vallkärra kyrka. 

Det går också bra att ha dop i en av kyrkorna i Vallkärra, Stångby, 
V. Hoby, Igelösa eller Håstad. 

I nuläget kan ni samlas 8 personer plus tjänstgörande till dopgudstjäns-
ten. En del dopfamiljer väljer att ha en liten skara på plats i kyrkan, och 
live-sända dopgudstjänsten via t.ex facebook för resten av familjen och 
vännerna.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om dop i Torns församling!

I dopet möter Gud varje människa för att säga: 
Du är älskad och värdefull. Jag är med dig alla dagar.

Dop utomhus i liten skala

Utanför Igelösa kyrka

Musik utanför Vallkärra kyrka

Svalkande skugga i Stångby
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En mycket uppskattad vän, Göran Jackson, har läm-
nat oss. 
En smålänning med sina rötter i Tranås, som studerar 
juridik i Lund, bildar familj och bosätter sig i Vallkär-
ra. Kontakterna med Tranås består livet ut dels genom 
sitt livslånga arbete inom IVT Graphics dels genom sin 
medverkan i Frälsningsarméns orkester i Tranås.

Göran lämnar ett stort tomrum efter sig och saknaden 
är stor.
Vi minns hans mjuka och varma framtoning, en gläd-
jespridare med ett gott leende.
Han var en kärleksfull person med stor omsorg om 
sina medmänniskor.
Hans engagemang i Torns församling, Torns folkdan-
slag och Limhamns brassband vittnar om hans stora 
intresse för livets kulturella värden. 

Hans signum var kornetten. Den fanns alltid i bered-
skap och redo till tjänst. Den var hans följeslagare. 
Kornetten hördes inte bara i vår bygd utan långt ut i 
världen. Kornettens välljud öppnade många dörrar till 
vårt inre. Göran har på många olika sätt stöttat och 
utvecklat musiklivet i Torns församling.  Kornetten 
hördes vid såväl fest som vardag. Det var inte bara i 
samband med de stora högtiderna och bröllopen utan 
lika ofta hördes kornetten ackompanjera psalmerna i 
de vanliga gudstjänsterna. 

Görans engagemang som konsertmästare i Limhamns 
brassband vidgade vyerna både repertoarmässigt och 
genom många konsertresor i Sverige och ute i värl-
den. Detta gjorde sig även påmint här hemma i Torn. 
De årliga friluftsgudstjänsterna på Svenstorps slott 
besöktes återkommande av en sextett från Limhamns 
brassband, som på så sätt förgyllde församlingslivet 
vid dessa tillfällen.

Vem kunde locka fram göken med sitt kohorn? Vem 
kunde få hästarna att lyhört vända blicken mot näver-
luren? Jo, vår egen riksspelman Göran vid den årliga 

gökottan i Stångby 
mosse på Kristi Him-
melfärdsdag. Inspira-
tionen till denna fä-
bodmusik och dessa 
instrument fick Gö-
ran förmodligen ge-
nom sitt engagemang 
i folkdanslaget och 
sina årliga vandring-
ar och besök i fjäll-
världen. Ett genuint 
intresse och mycken övning ledde till att Göran blev 
riksspelman på kohorn. 

En annan aktivitet som lämnat ljusa minnen är de mu-
sik- och lyrikprogram, som Göran tillsammans med 
sin hustru Elisabeth och Ulf Berggren framförde vid 
församlingens årligen återkommande Musik i som-
markväll. Program som inte bara vi i Torn fick ta del 
av utan även andra församlingar i vår närhet.

Även om musiken var väsentlig för Göran så var även 
budskapet som förmedlades av största vikt. Göran 
var under många år verksam i församlingens kyr-
koråd där han påverkade såväl verksamhetens inne-
håll som saker av mer administrativt slag. Göran var 
under många år även kyrkvärd, ett av de äldsta uppdra-
gen inom Svenska kyrkan. Detta var ett uppdrag som 
Göran tog sig an med stor lust och glädje.  

Vår mångsidige vän Göran har nu lämnat oss och det 
jordiska livet. Vi är alla oerhört tacksamma för att vi 
fick glädjen att möta Görans glada leende och hans 
kornett. Vi ser med glädje tillbaka på Görans gärning 
i vår bygd och minns honom med mycket värme. 
Våra tankar går nu till Elisabeth samt Anna och Ida 
med familjer.
Vi lyser frid över vår vän Göran.

Lars Jacobsson och Anna Svensson Melin

Till minne av Göran
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Cecilia Cardona Castro 
04671 88 65 
cecilia.cardona.castro@svenskakyrkan.se

 
Jonas Fredholm 
04671 88 55 
jonas.fredholm@svenskakyrkan.se

Informationsassistent
 

Christin Nilsson 
04671 88 61 
christin.w.nilsson@svenskakyrkan.se

Diakon
 

Terese Mattsson 
04671 89 73 
terese.mattsson@svenskakyrkan.se

Socialkurator
 

Nada Perlenberg 
04671 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 
04671 88 67 
hanna.forsblad@svenskakyrkan.se

Gospelkör
 

Emma Persson 
070846 48 40 
torngospel@hotmail.com

Församlingsvärdinna
 

AnnChristine Nilsson 
04671 88 66,   SMS 072593 48 66 
annchristine.nilsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare
 

Martin Sahlström 
04671 88 69 
martin.sahlstrom@svenskakyrkan.se

Församlingsrådets ordförande

Lars Jacobsson 
070579 13 69 
dalsro361@gmail.com

Kyrktorn redaktion

Göran Jönsson 
070657 28 20 
goran.jonsson@svenskakyrkan.se

Torns församling

Expedition, Petersgården: 04671 88 88, öppet: mån  fre 9  15, lunchstängt 11:30  12:30

mailto:mailto://lund.torn.forsamling%40svenskakyrkan.se?subject=
http://www.svenskakyrkan.se/lund/torn
mailto:cecilia.cardona.castro%40svenskakyrkan.se?subject=
mailto:jonas.fredholm@svenskakyrkan.se
mailto:terese.mattsson%40svenskakyrkan.se?subject=
https://www.facebook.com/tornsforsamling/
https://www.instagram.com/torns_forsamling/


Kyrktorn 2021-1

Nyfiken på Gud, relationer, liv och död?Nyfiken på Gud, relationer, liv och död?
Vill du ha en rolig sommar där du får Vill du ha en rolig sommar där du får 
kompisar för livet?kompisar för livet?

Anmäl dig till konfirmation!Anmäl dig till konfirmation!

Gruppen är inriktad på sport, vandring och rörelse med 
första träffen under december 2021 och läger under en som-
marvecka i juni på Stenbräcka lägergård i Blekings skärgård 
med närhet till bad och fotbollsplan.

Gruppen passar alla om du är aktiv med sport eller inte. 
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.

Grundinformation
Startdatum december 2021
Dag och tid träffas ca en gång i månaden på söndagar
Platser 35
Lägerdatum 13-19 juni 2022
Konfirmation 23 juni i en av Torns församlings kyrkor
Kostnad 600 kr.

Stenbräcka 2022

Stenbräcka 2022

Cecilia Cardona Castro, präst
TORNS FÖRSAMLING
Tel: 046-71 88 65
E-post:
 cecilia.cardona.castro@svenskakyrkan.se
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