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Låt höstens 
färgprakt spegla 
sig i ditt inre!

H
oppas att ni 
haft en fin som-
mar, att ni känt 
att ni kunnat 
njuta av livet. 

Att ni kunnat vistas i vår vack-
ra natur och kunnat träffa dem 
ni längtat efter att träffa. Som-
maren är för mig alltid en tid 
att samla ny energi och i år har 
det varit mer viktigt än någon-
sin. Förra året vid den här tiden 
trodde jag inte att det komman-
de vinterhalvåret skulle bli som 
det blev. Min önskan inför den 
tid som kommer framför oss, är 
att den ska bli mer öppen och 
tillåtande än det vinterhalvår vi 
lämnade bakom oss. Det kom-
mer inte att bli som förr i höst 
heller men ska vi vara helt ärliga 
så var allt inte perfekt före pan-
demin. Jag tror nog att det finns 
sådant som vi vill ändra på lite 
till mans. Nu har vi fått chansen 
till en nystart, både i hur vi le-
ver våra egna liv men inte minst 
i förhållande till vår värld. Är 
det något som pandemin också 
visat oss är att det går att ställa 
om så att vår skapelse mår bätt-
re. Ett måste om vi vill lämna 
en välskött värld efter oss till 
kommande generationer.

församlingens verksamhet 
kommer att startas upp igen 

Kyrktorn är en periodisk tidskrift som 
ges ut av Torns församling fyra gånger 
per år. 
Nästa nummer kommer i november. 
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 3  2021

Torns församling 
samarbetar med 

”Jag skimrar av skapelsens färger.
Nyanser som färgar mitt jag,

till att bli den jag föddes att vara
en mänska i Skaparens famn.”

 
 

Anna Svensson Melin
församlingsherde

 

och jag hoppas att du hittar 
något för dig. Det finns träffar 
både dag och kväll. Tillfällen 
för sång och fördjupning.

Det är också så att det är 
kyrkoval. Jag hoppas att alla 
ni som är medlemmar i Svenska 
kyrkan tar er tid att rösta. Vet 
du inte vad du ska rösta på kan 
du hitta information på nätet 
svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du 
ska också ha fått hem en valtid-
ning i din brevlåda med infor-
mation. Förutom på valdagen 
går det bra att förtidsrösta vid 
Torngården i Stångby tisdag och 
lördag mellan kl 9-14 veckorna 
36 och 37.

Än så länge får du njuta av 
sensommarvärmen men när 
hösten kommer, så gå ut i den 
och njut dess färgprakt och låt 
den spegla sig i ditt inre
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– Notiser  – 

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

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.

foto: Annika Åkesson

Dopklänning
Kom gärna och låna vår fina dop-
klänning till ert barns dop.

Det finns rosa, blå och gröna 
band till klänningen samt en liten 
vit mössa. Klänningen är gjord av 
Eva Åkesson i Håstad.

Ring församlingsvärdinnan Ann-Chris-
tine på tel 046-71 88 66 om du vill låna 
en dopklänningen.

Visste du att 
Hollywoods 
första vild-
djurstämjerska 
Olga Celeste 
kom från Vall-
kärra?   s 10

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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Tisdagsträffar
Inbjudna föreläsare berättar om intressanta 
ämnen, direkt efter tisdagslunchen. utvalda 
tisdagar kl 13:30-15:

12 oktober 
Från bondmo-
ra till konstvä-
verska - om 
Cilluf Olsson. 
Birgitta Cala-
gos
9 nov 
Program 
kommer inom 
kort.

–  Mötesplats Torn  – 

SAMTALSKVÄLLAR
om bibliska personer

Detta är ett urval av vår verksamhet i Torngården i Stångby. För fullständigt program se:
www.svenskakyrkan.se/lund/torn

Tisdagslunch
Ann-Christines goda lunch med 
bröd och sallad. 40:-

TisdagsluncheniFörsam
lingsgårdeninledsmedenkort
middagsbönkl12:00.
Meddelaköketsenastkl10:00på
046-71 88 64attdukommer.
Swishatill123 174 7195,skrivlunch

Höstens meny:
7 sept Morotssoppa 

14 sept Ängamat
21 sept Ärtsoppa / svampsoppa
28 sept Köttfärslimpa med 

hemmagjord potatismos
5 okt Falsk hummersoppa

12 okt Sötpotatis soppa
19 okt Förkylningskurssoppa 

med kyckling
26 okt Fläskfilégryta med ris
2 nov Fisksoppa
9 nov Svartsoppa / champin-

jonsoppa
23 nov Grönkålssoppa med 

frikadeller och ägg

Vi samtalar om mindre kända 
personer i Bibeln, med fängslande 
livsomständigheter och deras mö-
ten med Gud och människor. Hur 
kan dessa påminna om våra egna 
liv och inspirera till tolkningar av 
vilka vi själva är och vart vi är på 
väg?

Över en fika tar vi vår utgångspunkt 
i en biblisk person, en för varje träff.

Torsdagar, start 9 september, 
därefter varannan vecka 

kl 19:00-21:00 i Torngården.

Stickcafé
För mer info om 

tid och plats, kon-
takta Eva Åkesson 

046-24 90 38

Sy-
förening

utvalda torsda-
gar kl 13:30-

16

Sjung i 
kör

Se vår hemsida 
för övningar.

Föranmälan till: 
jonas.fredholm@svenskakyrkan.se eller ring 046-71 88 55

Välkommen till höstens samtalskvällar!

foto: Göran Jönsson
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–  Mötesplats Torn  – 

Babycafé 

Babycafé är för dig som är hem-
ma med ett litet mindre barn. 
Kom och träffa andra föräldrar! 
Vi sjunger och delar vardagens 
små och stora ämnen tillsammans. 
Fika serveras till självkostnads-

pris. Varje träff 
avslutas 

med en 
sångstund. 
Utomhus 
så länge 
vädret 
tillåter.

onsdagar 
kl 10-11:30 

torngården
Marie Nagenius, musikpedagog, är 

med på Babycaféet fr.o.m. i höst.

Barn och familj

Himmel och pannkaka
En kortare gudstjänst för barn 
och familj. Gudstjänsten innehåll-
er bl.a en hel del rörelsesånger för 
spralliga ben. Efter gudstjänsten 
äter vi pannkakor. 
onsdag 27 okt kl 18:00 
torngården

Sjung i kör
Barnkörerna kör igång igen i höst. Körledare är Yvonne Carlström.
Anmälan & info: lund.torn.forsamling@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. 

10-årskalas
I höst bjuder vi in till jubilarfest - för 10-åringar i Torn. 
Håll utkik i din brevlåda för mer info.
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Gudstjänst och musik

Varje vecka: 
TorngårdeniStångby
Morgonbön
tisdagarochonsdagarkl9
Middagsböntisdagarkl12

Information om Allhelgonahelgen kommer på Torns hemsida, Kyrkguiden och anslagstavlor

Skördegudstjänst i Igelösa kyrka 2015 Foto: Göran Jönsson

Vallkärra kyrka tors 7 okt 
Kvällsmässa 18:00
Vi avslutar dagen med att fira 
mässa tillsammans.

Igelösa kyrka sön 10 okt 
Skördegudstjänst   
 OBS tiden!         11:00
TACKSÄGELSEDAGEN

Lovsång

Vallkärra kyrka tors 14 okt 
Kvällsmässa 18:00
Vi avslutar dagen med att fira 
mässa tillsammans.

Stångby kyrka sön 17 okt 
Högmässa 10:00
TJUGONDE SÖND. E. TREFALDIGHET

Att leva tillsammans

Vallkärra kyrka tors 21 okt 
Kvällsmässa 18:00
Vi avslutar dagen med att fira 
mässa tillsammans.

Vallkärra kyrka sön 24 okt 
Högmässa 10:00
TJUGOFÖRSTA SÖND. E. TREFALDIGHET

Samhällsansvar

Stora Salen, Torngården  
 ons 27 okt 
Himmel och pannkaka 18:00
Kortare gudstjänst för barn och 
familj. Efteråt äter vi pannkakor.

Vallkärra kyrka tors 28 okt 
Kvällsmässa 18:00
Vi avslutar dagen med att fira 
mässa tillsammans.

Igelösa kyrka sön 31 okt 
Högmässa 10:00
TJUGOANDRA SÖND. E. TREFALDIGHET

Frälsningen

Vallkärra kyrka tors 4 nov 
Kvällsmässa 18:00
Vi avslutar dagen med att fira 
mässa tillsammans.

Vallkärra kyrka sön 12 sept 
Högmässa 10:00
FEMTONDE SÖND. E. TREFALDIGHET

Ett är nödvändigt

Vallkärra kyrka tors 16 sept 
Kvällsmässa 18:00
Vi avslutar dagen med att fira 
mässa tillsammans.

Igelösa kyrka sön 19 sept 
Högmässa 10:00
SEXTONDE SÖND. E. TREFALDIGHET

Döden och livet

Vallkärra kyrka tors 23 sept 
Kvällsmässa 18:00
Vi avslutar dagen med att fira 
mässa tillsammans.

Håstads kyrka sön 26 sept 
Högmässa 10:00
SJUTTONDE SÖND. E. TREFALDIGHET

Rik inför Gud

Vallkärra kyrka tors 30 sept 
Kvällsmässa 18:00
Vi avslutar dagen med att fira 
mässa tillsammans.

Västra Hoby kyrka sön 3 okt 
Högmässa 10:00
DEN HELIGE MIKAELS DAG

Änglarna
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Stiftelser och fonder
Under september och oktober 
månad kan du söka fonder om 
du har låg inkomst eller har 
hamnat i ekonomiska svårighe-
ter. Kontakta Nada Perlenberg, 
socialkurator, Torns församling. 
Ring 046-71 87 66 eller maila 
nada.perlenberg@svenskakyr-
kan.se så bokar vi in en tid. Jag 
har tystnads plikt.

Välkommen!

Torns församling 
jobbar för en 
bättre värld med 
bättre levnadsvill-

kor för människor som lever i fat-
tigdom. Församlingen är tillsam-
mans med de övriga församlingar 
i Lund Fairtradecertifierad. 

Du kan även handla eller fika 
rättvist i Lund. Information finns 
på www.lund.se/fairtradecity

September- 

Diakonins 
månad

och mot varandra. John F Kennedy 
sa i sitt berömde tal: ”Ask not what 
your country kan do for you, ask 
what you kan du for your country. 
(Fråga inte vad ditt land kan göra 
för dig utan fråga vad du kan göra 
för ditt land).”

September månad är av tradition 
Diakonins månad. Det är då diakoner 
vigts till sina tjänster. Diakoni är en 
av fyra pelare i Svenska kyrkan till-
sammans med Gudstjänst, Mission 
och Undervisning. Diakoni kallas 
ofta kyrkans sociala arbete. På sätt 
och viss är det så, men diakoni är 
så mycket mer. Att arbeta med 
diakoni är en ställningstagande. 
Diakoni innebär att man står all-
tid på de utsattas sida. Diakoni 
är också att man talar för de som 
inte kan tala för sig själv. Att se och 
lyssna, verkligen lyssna till vad inte 
bara munnen säger men vad finns 
i deras hjärta. Diakoni är helt en-
kelt medmänsklighet. En plats där 
man kan falla, där någon alltid tar 
emot en och är en mjuk plats att 
landa. Att hjälpa människor att få 
upprättelse så att de kan komma 
tillbaka till livet, stärkta och med en 
framtidstro. Allt detta verkar svårt 
och tungt men om vi ändra lite på 
vad Kennedy sa och tänker istället 
så här: ”fråga inte vad människan 
kan göra för dig utan fråga vad du 
kan göra för människan.” Detta är 
vad Jesus har lärt oss och detta för-
söker vi förverkliga även idag. Jesu 
kärleksbudskap är levande och lika 
aktuellt idag som det var för över 
2000 år sedan.

För många av oss har som-
maren varit en ynnest. Vi 
har kunnat öppna upp en 
del av våra verksamheter ut 

i det fria. Det har varit underbart 
att träffa församlingsborna, de som 
vi inte har sett på länge men även 
att göra nya bekantskaper. Många 
gånger var det att vi lyssnade till 
sommarens ljuvliga fågelsång. 
Barnens skratt ekade och de oli-
ka grupperna vi möter har kunnat 
äta, sjunga och skratta tillsam-
mans. Med vaccinationens fram-
fart har människor kunnat träffa 
sina nära och kära. Äntligen var 
livet åter i gång. Tyvärr är vi inte 
riktigt framme med att återgå till 
livet som det har engång varit. Vi 
måste fortsätta att försöka så gott 
vi kan att stoppa smittspridningen. 
Tillsammans kan vi göra detta om 
vi alla tar ansvar för varandra. 

Det har uppkommit många dis-
kussioner både privat och i media 
om den enskildas rätt att leva sitt 
liv i frihet. Att välja den ena vägen 
eller en anna. Alldeles riktigt! I en 
demokrati ska man kunna uttrycka 
vad men tycker och tänker. Vi ska 
leva i ett öppet samhälle där vi får 
ha olika åsikter. Vi får diskutera öp-

pet utan att fängslas, torteras och i 
värsta fall dödas. Vi får leva i frihet 
men med frihet kommer ett ansvar. 
Vi har inte enbart rättigheter utan 
även skyldigheter mot samhället 

Nada Perlenberg
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Varför konfirmation?
– Jag tycker man ska ta chansen att 
konfi rmeras eftersom det är en sån 
fantastisk upplevelse. Både att få 
trä� a nya och olika människor som 
direkt är pigga på att lära känna 
varandra och diskutera saker som 
man annars inte brukar diskute-
ra så öppet. Man lär sig mycket 
om sig själv, hur man tänker och 
tycker och hur man fungerar i olika 
konstellationer. Man får hitta på 
så mycket att jag nu i efterhand 
undrar hur vi hann med så mycket 
på de dagarna. Man får chansen 
att prata om tro och lära sig mer 
om religion och olika sätt att 
”använda” den i sitt liv. Man får 
både diskutera tron med sig själv 
och andra. Efter konfi rmations-
gudstjänsten kändes det som att 
man gått igenom och klarat väldigt 
mycket med de andra i gruppen, en 
fi n känsla. 

/Line
konfi rmand på Stenbräckalägret

Märta, Olivia och Line på Stenbräcka 
konfirmationsläger sommaren 2021

ÄR DU OCKSÅ NYFIKEN PÅ 
KONFIRMATION?

Läs mer om Stenbräcka och 
andra konfirmandgrupper på:
www.svenskakyrkan.se/lund/
konfirmation



Kyrktorn 2021-3  9 

Konfirmanderna på Stenbräcka skrev tillsammans denna 
förbön som lästes upp i gudstjänsten:

Vi ber:
Tack Gud för allt du gjort för mig och för att det fi nns så 
mycket i mitt liv att tacka för.
Gud tack för allt det goda och alla bra stunder du välsig-
nat oss med och för roliga och lärorika dagar.
Tack för vaccinet som gjort att vi kan trä� as igen.
Tack Gud för att du är nära mig, för att jag har vänner 
som ger mig kärlek och bryr sig om mig.
Tack för mina föräldrar som är så omtänksamma och 
förlåtande.
Tack Gud för att du visade vägen hit så jag fi ck vara på 
ett fi nt och roligt läger. För att jag fått trä� a så många 
fi na människor och skapat så många fi na minnen. 
Tack för det fi na vädret och alla bad.
Tack för att myggsprejen existerar.
Tack för att Sverige vann.
Tack för den goda maten vi fått på lägret, speciellt bullarna 
och tårtan.
Hjälp mig med att behålla de relationer jag har till min 
familj och mina vänner.
Hjälp mig i nian, med betygen och skolan.
Hjälp mig att inte vara så trött på morgonen.
Gud hjälp mig hitta den rätta vägen.
Hjälp dem som fått det svårt under pandemin och de som 
redan innan haft det tu� t.
Förlåt till mig själv för att jag inte trä� ar mina mor- och far- 
föräldrar så mycket som jag velat. De sitter inne med myck-
et kunskap och humor som jag skulle vilja ta del av mer.
Förlåt mig för att jag ibland är otacksam och taskig mot 
mina föräldrar och klagar på dom ibland. Förlåt för att 
jag inte ringt mamma och pappa.
Förlåt för att vi var ute och sprang på natten.
Förlåt för mina misstag och för att jag ibland kan vara 
dömande och orättvis.
Vi ber för att vår gemenskap ska hålla även efter konfi r-
mationstiden.
Detta ber vi för i Jesu namn.
Amen.

Stenbräcka sommaren 2021

Konfirmationsgudstjänst 
i V Hoby kyrka 24 juni
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På upptäcktsfärd bland kulturgravar 
i Vallkärra
Gravarna på kyrkogården i Vall-
kärra rymmer många intressan-
ta levnadsöden och berättelser. 
Vallkärra byalag, Vallkärra-Torns 
hembygdsförening och Torns för-
samling har tillsammans tagit fram 
material till kulturgravar.se som 
har gjort kortfilmer om 17 grav-
platser på Vallkärra kyrkogård. 
Med hjälp av qr-koder kan man 
titta på filmerna i sin telefon när 
man passerar gravarna på kyrko-
gården.
För att sprida kunskap och ge 
fördjupad information om gra-
varna genomför vi i höst tre olika 
arrangemang:

mån 13 sep kl 19: Kyrkogårds-
vandring på Vallkärra kyrkogård.
Vi vandrar omkring på kyrkogården 
och får veta mer om personerna som 
ligger begravda där. Efteråt bjuds 
det på kaffe på kyrktrappen.

mån 27 sep kl 19: Filmvisning. 
Digitalt via Zoom. Några av 
filmerna visas och där var och en 
får möjlighet att ge en fördjupad 
bild av de personer vi kommer 
att prata om. Länk till detta möte 
finns på:
www.svenskakyrkan.se/lund/torn

sön 24 okt kl 14: Rönnströms 
och ponnyklubben. Sammankomst 
på Axelgård. Vi visar filmen om 
Anna och Gunnar Rönnström. 
Ingrid Wilhelmsson finns på plats 
och berättar om när Torns pon-
nyklubb startade verksamhet på 
gården. I mån om tid kommer vi 
även att prata om Axel Nilsson, 
sista lantbrukaren på den gård 
som nu är Axelgård. Kaffe.
Plats: Västratornsvägen 1, Vallkärra.

Välkommen på upptäcktsfärd 
bland kulturgravar i Vallkärra.

Hollywoods första vilddjurstämjer-
ska Olga Celeste är från Vallkärra. 
Bilder från kulturgravar.se



Kyrktorn 2021-3  11 

Med fler bänkar, färgstarkare 
blommor – och automatiskt 
vattning via bluetooth, har kyr-
kogårdsavdelningen skapat en 
ännu vackrare plats runt korset 

och askgravplatsen på Vallkärra 
kyrkogård. 
Sara Karlsson, arbetsledare på 
Lunds kyrkogårdsavdelning, 
berättar vad hon och hennes 

kollegor har gjort på Vallkärra 
kyrkogård:
– Vi har skapat en miljö som är 
trevlig att vistas i. Extra sittplatser, 
mer plats vid korset för ceremonier, 
fler blommande växter och starkare 
färgprakt, framförallt med peren-
ner. Vi har också tänkt på den bio-
logiska mångfalden och planterat 
växter som lockar till sig humlor. Vi 
ville skapa en vacker utsikt när man 
sitter på bänkarna vid askgravplat-
sen och vid korset. 
–  Jag har sett att det är allt fler som 
går in och sätter sig där nu. Jag har 
till och med sett några som har tagit 
med sig en picknickkorg och satt 
sig i gräset med en termos. 
–  Och vi har installerat automa-
tisk bevattningssystem vid de nya 
planteringarna. Via bluetooth kan 
vi anpassa vattningen och sköta den 
via våra telefoner. Det är bra när 
det är mycket torka, det blir mycket 
tidskrävande att köra ut och vattna 
’för hand’ så ofta.

Trivsammare kyrkogård med blommor och bänkar 
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Vad vill du att Svenska kyrkan 
ska göra?
Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Du kan förtidsrösta från den 
6 september. Genom att rösta i kyrkovalet är du med och påverkar vad kyrkan ska göra - i din lokala 
församling, stiftet och på nationell nivå.
Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? Gör din röst hörd. 

Förtidsröstning
vid Torngården i Stångby:

Tisdag 7 sep kl 09-14
Lördag 11 sep kl 09-14
Tisdag 14 sep kl 09-14
Lördag 18 sep kl 09-14

⁹lkomm₇nt₎llkyffikov₃l₇t

9ffl₇pt₇m₄₇ffi0

På valdagen
vid Torngården i Stångby:

Söndag 19 sep kl 12-20

det händer 
vid torngården 

på valdagen 19 sep:

Kaffeservering, musik, tipsrunda.

Kom förbi, rösta, och se vilken 
verksamhet vi har i församlingen, 
prata med oss som arbetar här!

Vem är du? 
Jag är född och uppvuxen på en 
gård i Vallkärra och djupt förank-
rad i den skånska myllan. 
Här har jag sedan stannat kvar 
med min familj under huvuddelen 
av mitt liv. Jag har varit verksam 
som landskapsarkitekt med ansvar 
för park- och natur i Lunds kom-
mun under många år.
Numera är jag sedan ett antal år 
pensionär och har under denna tid 
varit ordförande i församlingsrådet 
här i Torns församling.

Hur kom det sig att du aktiverade 
dig i Torns församling?
Redan under min barndom var 
delaktigheten i församlingslivet en 
självklarhet. 
I mitten av 1970-talet började jag 
sjunga i kyrkokören och engagera-
de mig även då i kyrkorådet i då-
varande Vallkärra församling. Åren 
har gått och mycket har förändrats. 
De tidigare små församlingarna 
däribland Vallkärra ingår nume-
ra i Torns församling och Lunds 
pastorat.

Vad är ett församlingsråd?
I den nya organisationen, som 
infördes 2014, fi nns ett gemensamt 
kyrkoråd med domprosten Bo San-
dahl som kyrkoherde för alla för-
samlingarna i Lunds pastorat. Varje 

församling har sedan ett försam-
lingsråd med en församlingsherde 
som leder verksamheten. Torns och 
Norra Nöbbelövs församlingar har 
en gemensam församlingsherde 
Anna Svensson Melin. Församlings-
rådet är i huvudsak ett rådgivande 
organ med ansvar för verksam-
heten i församlingen. Vi som sitter 
i Torns församlingsråd utgör en 
viktig länk mellan ledningen i 
pastoratet, våra medarbetare i Torn 
och våra församlingsmedlemmar.

Vad är det bästa med att sitta i 
församlingsrådet?
Svenska kyrkan har en viktig upp-
gift att fylla i vårt samhälle. För-
samlingarna utgör den viktigaste 
länken i kyrkans arbete. I försam-
lingsrådet formas församlingens 
liv och som ledamot får du insyn 
i församlingsarbetet och möjlighet 
att påverka verksamheten. Gemen-
skapen och tilliten till varandra ger 
upphov till fruktbara diskussioner 
och förhoppningsvis en god verk-
samhet.

.

Hej Lars! 
Vad är ett församlingsråd?

På bilden: Anna Svensson Melin, försam-

lingsherde, och Lars Jacobsson, ordförande i 

församlingsrådet i Torns församling

⁹lkomm₇nt₎llkyffikov₃l₇t
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Nomineringsmöte
till församlingsrådet:
sön 21 november kl 14:00
i Torngården.
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Den nya församlingsgården ser ut att bli klar sent i höst. Slutbesiktningen 
är planerad till den 18 december. För några dagar sedan gick församligsråd 
och personal husesyn på byggarbetsplatsen under kunnig guidning av för-
samlingsherde Anna. 

Turen började i den nya tornsalen med det höga och smala gavelfönstet. 
Mellan den nya och gamla byggnaden finns en ljus och rymlig yta lämplig 
för allehanda verksamheter. I nordvästra hörnet passerade vi ungdomsrum-
met med sitt magnifika jättefönster som lär väga drygt ett ton. Den gamla 
Tornsalen har omvandlats till kontorsrum för personalen. 

Till sist väntade grillade korvar åt både besökarna och byggjobbarna.
text o foto: Göran Jönsson

3D-visualisering

Är fönstermålningen ett 
kors eller plusstecken?

”Nu är det snart klart!”

3D-visualisering



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, församlingsherde 
046-71 87 80 
anna.s.melin@svenskakyrkan.se

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

Jonas Fredholm 
046-71 88 55 
jonas.fredholm@svenskakyrkan.se

Informationsassistent

Christin Nilsson 
046-71 88 61 
christin.w.nilsson@svenskakyrkan.se

Diakon

Terese Mattsson 
046-71 89 73 
terese.mattsson@svenskakyrkan.se

Socialkurator

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

Kyrkomusiker

Christian Backe, börjar sin tjänst 2022-01-01 
  

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

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

Anna Svensson Melin 

Christin Nilsson 

Göran Jönsson 
goran.jonsson@svenskakyrkan.se

Torns församling

Expedition, Petersgården: 046-71 88 88, öppet: mån - fre 9 - 15, lunchstängt 11:30 - 12:30
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Torns församling finns där horisonterna öppnar sig, där landsbygd möter stad och tradition möter utveckling. För-
samlingen består av sex kyrkor: Stångby, Vallkärra, Igelösa, Västra Hoby och Håstad samt den nedlagda kyrkan i Odarslöv. 
Varje söndag firas det högmässa i någon av kyrkorna och i veckorna pågår verksamhet i församlingsgården i Stångby.

Illustration: Jenny Lindqvist
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