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naturligtvis inte handla om en yttre 
likhet utan snarare om min förmåga 
att älska och bry mig om min nästa, 
egenskaper som Gud låter bo i mitt 
hjärta. Detta är något tu-delat, jag är 
mig själv och jag är unik men ändå 
en del i en helhet av människor som 
finns över hela vårt jordklot som ock-
så är skapade till Guds avbild.

I Johannesevangeliet säger Jesus 
vid ett flertal tillfällen ”jag är” när 
han hänvisar till sin gudomlighet. 
Han gör det utifrån Gamla Tes-
tamentet och de löften som finns 
formulerade där. Jesus är svaret på 
löftena. Hans uppdrag är att världen 
ska komma till tro på Gud, få oss 
att förstå att vi är utvalda av Gud. 
Påskens budskap ger oss möjlighet 
att ytterligare reflektera kring detta, 
varför Jesus föddes, dog och uppstod. 
I detta vill Jesus få oss att se vem vi är, 
varför vi är och vad vi är. Han puffar 
mig i ryggen så att jag på frågan vem 
jag är, stolt och frimodigt kan svara: 
Jag är den jag är. 
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Jag är den jag är

B
rukar du fundera på 
vem du är? Säkert har 
du fått frågan många 
gånger. Det är lätt att 
svara med enkla fakta 
som vad jag heter och 

var jag bor, eller kanske vad jag job-
bar med. Enkla yttre fakta men säger 
de egentligen något om vem jag är? 

Ställer jag mig i stället framför en 
spegel och tittar på mig själv så ser 
jag mitt ansikte, min kropp. Är det 
detta som är jag eller är det bara ett 
skal som gömmer något som verkli-
gen är jag? 

Inom oss alla finns känslor och 
minne. Där finns det som gör att vi 
kan älska, utforska och lära. Detta 
vårt innersta är något som är större 
än allt det yttre som vi kan se och 
beskriva. Det är det som gör oss till 
människor. Alla är vi fyllda av olika 
egenskaper, sånt som vi är bra på, 
sådant som vi är mindre bra på. Små 
pusselbitar som svara på frågan om 
vem jag är. Brukar du svara det? Jag 
är den jag är!

Om frågan i stället blir vad är 
du, blir det enklare då? Självklart 
kan svaret variera men mitt själv-
klara svar är att jag är en människa 
skapad till Guds avbild. Det kan ju 
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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.

Tisdagslunch
En enkel lunch serveras till  
självkostnadspris.       4

”Om dessa väggar 
kunde tala  
– om romanskt måleri i 
Vallkärra kyrka”

Bild från filmen om målningarna 
i Vallkärra. Premiärvisning av 
filmen äger rum vid tisdagsträffen 
den 19 april 13:30 - 15 i Torns nya 
församlingsgård. I filmen har Skå-
nes målerikonservatorer gjort en 
rekonstruktion av hur det såg ut 
under valven i Vallkärra kyrka i 
gamla tider. 

Lars Jacobsson berättar vidare i 
anslutning till filmvisningen. 

Nye kantorn Christian Backe tillsammans med 
Hanna Forsblad och Yvonne Carlström vid ljus-
mässan i Håstads kyrka på trettondedagen.

Christian inledde sin tjänst med altblockflöjt.

a n d r u m
En dag med avkoppling, 
meditation, kreativa rum 
och andakt  .

Lör 19 mars 10:00-16:00  
Torns nya församlingsgård

Kostnad 130 kr för lunch, fika och 

material. 

Anmälan senast 16 mars till : 
yvonne.heden@svenskakyrkan.se 
tel 046 - 71 88 15

terese.mattsson@svenskakyrkan.se 
tel 046 - 71 89 73 

foto: Göran Jönsson

foto: Göran Jönsson

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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(Flitiga)

Händer 
under våren: 

• Syföreningen träffas följande 
torsdagar- 24/2, 31/3, 28/4 och 
19/5 kl. 13:30-16:00.

• Stickcaféet träffas följande 
måndagar 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 
11/4, 25/4, 9/5 och den 23/5.

Diakoni
Jag brukar alltid skriva något om 
diakoni i Kyrktorn men denna gång 
väljer jag att istället visa vad dia-
koni betyder för mig. En av mina 
favoritdikter är Att lyssna skriven 
av Atle Burman och finns att läsa i 
hans diktsamling ”Buren av ljus”.

Att lyssna
Att lyssna är inte bara att höra

 som alla hörande kan göra
nej att lyssna

är en hjärtesak minsann,
det är att bry sig om varann

det är att möta någon med sitt hjärta
och dela glädje, dela smärta,

att lyssna
är en gåva, mycket fin och mycket stor

ja kanske rent utav den bästa,
att lyssna

är att se sin nästa,
se en älskad syster eller bror,

det är att utanför sitt eget kunna gå
för att sin nästas hjärta nå,

att lyssna är också något mer
ja mycket mer än så,

det är att känna djupast i sitt bröst
hur en stilla, inre röst

kan tala utan ord och ljud. 
Då lyssnar man till Gud.

Nada Perlenberg

Tisdagsträffar:
Tisdagsträffar under våren kl 13:30-
15 i Torns nya församlingsgård:

8 mars Stickcafé och Syförening 
visar upp sina alster och berättar om 
sin verksamhet till förmån för väl-
görande ändamål. Under 2021, har 
deras välgörenhet nått ut till Barncan-
cerfonden, Barndiabetesfonden, Act 
Svenska kyrkans internationella arbe-
te, Kvinnojouren, Bröstcancerfonden, 
Diakonicentralen och genom dem till 
EU-emigranter, ensamkommande och 
hemlösa.
5 april Mindfullness Hitta lugn och 
fokus i vardagen med Mindfulness.  
Mindfulness kommer från budd-
hism och betyder medveten närvaro. 
Nada leder enkla övningar som alla 
kan göra för att på ett lätt sätt kunna 
hantera stress och oro. Prova på!

19 april ”Om dessa väggar kun-
de tala - om romanskt måleri i 
Vallkärra kyrka” om målningar-
na i Vallkärra kyrka. Filmvisning och 
föredrag. Vi visar filmen om Vallkärra 
kyrka och dess målningar, gjord av 
Skånes målerikonservatorer.  Lars 
 Jacobsson berättar vidare i anslutning 
till filmvisningen.

3 maj- Naturfotografen Ingmar 
Skogar visar bildspel och berättar 
om ”Sydgeorgien-utpost i södra Po-
larhavet”. Fantastiska bilder och även 
en historisk berättelse om få modiga 
människor som har tagit sig dit. 

Stiftelser och Fonder
Har du problem med ekonomin? 
Under mars och april månader 
kan du få hjälp att söka fonder. 
Kontakta Socialkurator Nada 
Perlenberg för att boka en tid ge-
nom att maila nada.perlenberg@
svenskakyrkan.se eller ringa 046 
71 87 66. Jag har tystnadsplikt.

Tisdagsluncher

Anmäl gärna till husmor Ann-Christine 
att du kommer senast dagen innan till 
telefon 046-71 88 66 eller  
ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se.

8 feb Enkel köttfärssoppa
15 feb Potatis & löksoppa

Uppehåll pga flytt
8 mar Ängamat

15 mar Minestrone
22 mar Ärtsoppa / sparrissoppa
29 mar Grönsakssoppa m kokosmjölk
5 april Broccolisoppa

12 april Rostad tomatsoppa
19 april Enkel laxsoppa m fänkål & 

timjan
26 april Bröllopssoppa

3 maj Morotsoppa m räkor
10 maj Köttfärspaj m sallad
17 maj Falsk hummersoppa
24 maj Jubilarlunch
31 maj Kallskuret, potatissallad, sallad

foto: Marie Darte
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ACT Svenska kyrkan- Fasteaktionen 2022

Fasteaktionen 2022 inleds på fast-
lagssöndag den 27 februari och på-
går fram till palmsöndagen den 10 
april. 

Mat är 
en mänsklig rättig-

het, ändå går miljoner människor 
på jorden hungriga. De senaste åren 
har den positiva utvecklingen i värl-
den gått tillbaka till följd av vidgad 
ekonomisk ojämlikhet, konflikter 
och klimatförändringarna. Corona-
pandemin har ytterligare förstärkt 
den negativa utvecklingen och allt 
fler människor drabbas av hunger 
och matosäkerhet.

Fasteaktionen är ett tillfälle att 
samla alla goda krafter i försam-
lingen för människors rätt till en 
värld utan hunger, fattigdom och 

förtryck. Fastan påminner oss om 
att solidariskt avstå för att fördela 
och förvalta skapelsens gåvor så att 
de räcker till alla. Fastetiden bjuder 
in till reflektion och omprövning 
hur var och en av oss kan bidra till 
en hållbar utveckling för att alla 
människor och samtidigt innebär 
att framtida generationer får sam-
ma förutsättningar att leva andligt, 
socialt och ekonomiskt hållbart 
inom skapelsens gränser. 

Stöd Fasteaktionen genom att 
Swisha till 123 174 71 95 -skriv 
Act. Du kan även köpa bröd och 
kakor på Midfastosöndagen den 27 
mars i Håstads kyrka. Välkommen 
till högmässan kl 10. Försäljningen 
sker efter mässan.

DU kan vara med och stödja 
Fasteauktionen i Torns församling 
genom att skänka hembakat bröd, 
kakor, småkakor eller genom att 
safta, sylta eller något annat. Årets 
stora insamlingsdag är söndagen 
den 27 mars i Håstads kyrka direkt 
efter högmässan kl 10. Inlämning 
av hembakat m.m kan ske mellan 
28 feb – 27 mars i församlingsgår-
den, Vallkärravägen 14.  Om ni har 
frågor eller vill bestämma en tid för 
att lämna in saker ring Nada Per-
lenberg 046-71 87 66 eller maila till 
nada.perlenberg@svenskakyrkan.
se. Ni kan också Swisha en gåva 
till 900 12 23. Skriv ACT. 

Tack för ditt engagemang!

Torns församling jobbar för en 
bättre värld med bättre lev-
nadsvillkor för människor som 
lever i fattigdom. Församling-
en, tillsammans med de övriga 
församlingar i Lund är Fairtrade 
certifierade.



Barn och familj

Babypsalmsång 
Vid Babypsalmsång ges tillfälle 
till förundran. Du och din bebis 
får lyssna och sjunga samt beund-
ra och begrunda allt det vackra 
som finns i kyrkan och pröva hur 
sången låter där. Kyrkorummet 
har sitt eget språk och svarar på 
barnets och den vuxnas sång. 
Texterna tillsammans med melo-
dierna ger andligheten ett språk, 
ett språk att bära med sig i livet. 
Framför altaret breds filtar ut på 
golvet, dopfunten fylls med vatten 
och föräldrar och bebisar sitter 
bekvämt tillsammans med ledarna 
och sjunger psalmer. Till psalmer-
na finns rörelser. 
fredagar kl 10:30-11:30  
(4/3, 11/3, 18/3 och 25/3)
i håstads kyrka 
Föranmälan till:
marie.nagenius@svenskakyrkan.se

Himlaskoj
En enkel gudstjänst med sång, 
psalmer, ord och ibland drama. 
Här får barnen extra utrymme 
och bidrar på olika sätt i guds-
tjänsten. Barnkörerna står för 
musiken. Detta är en gudstjänst 
som riktar sig till alla åldrar, både 
barn och vuxna. Men barnen är 
centrum i gemenskapen. Här kan 
ditt barn upptäcka gudstjänstrum-
met på ett avslappnat sätt.  
Frukost serveras kl 9:00-10:00. 
Alla som vill är välkomna att äta 
frukost och vara med att tillsam-
mans bygga gudstjänsten. Det 
finns en uppgift för alla som vill, 
ex tända ljus, läsa någon text, läsa 
förbön, ta upp kollekt osv. 
Gudstjänsten börjar 10:00. 
premiär! söndag 13/3 
torns nya församlingsgård

Babycafé
Sångstund, fika och trevligt säll-
skap - för dig och din bebis.
onsdagar kl 10-11.30  
torns nya församlingsgård

Himmel och pannkaka
En enkel och svängig gudstjänst 
för barn och familj. Barnkörerna 
medverkar med sång. Efteråt äter 
vi pannkakor tillsammans - med 
massor av sylt och grädde! 
onsdag kl 18  (23/3, 27/4, 25/5)
torns nya församlingsgård

Mellan kör och himmel 
De dagar vi firar Himmel och 
pannkaka finns det möjlighet 
att stanna kvar efter kören och 
pyssla, spela spel eller bara snacka 
och hänga. 
torns nya församlingsgård

Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de. 
Barns funderingar om livets små och stora frågor är viktiga och något som kyrkan tar på allvar. Torns försam-
ling har ett brett utbud för barn och deras familjer, där det finns utrymme för utveckling i både lek och allvar. 
Allt med en inkluderande anda av att alla är välkomna, med betoning på att just du är värdefull. 

kontakt och info: 
www.svenskakyrkan.se/lund/torn
       Torns forsamling

Cecilia Cardona Castro
Nada Perlenberg
Marie Nagenius (Babypsalmsång)
Christian Backe (Barnkörerna)
(kontaktuppgifter finns längst bak i 
KyrkTorn och på hemsidan)

Stenbräcka konfirmanderna
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. Träffar ca en gång i 
månaden med start i advent. Sommarläger en vecka i sommar. Konfir-
mation runt midsommar. Kontakt: Cecilia Cardona Castro

Påskpyssel
Fika till självkostnadspris.
onsdag 13 april kl 14.30-17
torns nya församlingsgård

Sjung i kör
torns barnkör är för barn från 
F-klass till åk 3. Vi övar onsdagar 
kl.17.15-18.00 i församlingsgår-
den i Stångby.
Torns barnkör sjunger i försam-
lingens gudstjänster ett par gånger 
per termin. Ingen körvana behövs! 
Vi sjunger, leker och spelar lite 
rytminstrument. Minst en gång 
om året gör vi en musikal tillsam-
mans med Sånggruppen.

torns sånggrupp är för barn 
från åk 4 till åk 7. Vi övar varje 
onsdag kl.16.15-17.00 i Torns 
församlingsgård i Stångby. 
Torns sånggrupp sjunger i försam-
lingens gudstjänster ett par gånger 
per termin. I Sånggruppen börjar 
vi sjunga tvåstämmigt, provar 
att spela lite instrument, och gör 
minst en gång om året en musikal 
tillsammans med Barnkören.

Är du intresserad att sjunga i 
kören? Hör av dig till körledare 
Christian Backe.

Kyrktorn 2022-16 
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Sedan hösten 2020 har Torns församlingsgård varit 
under ombyggnad, och nu är det äntligen klart för 
inflyttning! 
Bakgrund: Under många år hade den tidigare för-
samlingsgården i Stångby dragits med olika problem 
som försvårade både arbetsmiljö och möjligheten att 
bedriva verksamhet. För några år sedan beslutade 
därför Lunds pastorat att satsa på Torns församling 
genom att se till att församlingen skulle få ändamål-
senliga lokaler. Det blev White Arkitekter AB som 
lämnade in det förslag som blev utvalt att förverkli-
gas. Arkitekt är Rebecka Wijk SAR/MSA.
Rivningen påbörjades hösten 2020 av den äldsta 

delen av församlingsgården. Den nyare delen har 
bevarats och byggts om till bland annat kontorslo-
kaler och samtalsrum. Till denna har en ny byggnad 
tillkommit med bland annat barn- och ungdomsloka-
ler, ny samlingssal samt ett ändamålsenligt kök. Även 
trädgården kommer att få en upprustning.
Slutarbetet pågår för fullt i skrivande stund och 
inlyttning kommer att ske v 8-9 och invigning v 10 
(6-13 mars) - dit alla är inbjudna! Varmt välkommen 
att titta in i Torns nya församlingsgård på invig-
ningsveckan! (se sista sidan i Kyrktorn)

Nu är det klart!

Den äldre delen av huset finns inte 
längre kvar.

Kommer du ihåg hur det såg 
ut tidigare?

Denna delen av församlingsgården 
har renoverats och byggts om till 
kontorsdel och samtalsrum.

Välkommen in!
Invigningsvecka 

6-13 mars

Se sid 16

Tornsalen 

Ungdomsrummet
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därför Lunds pastorat att satsa på Torns församling 
genom att se till att församlingen skulle få ändamål-
senliga lokaler. Det blev White Arkitekter AB som 
lämnade in det förslag som blev utvalt att förverkli-
gas. Arkitekt är Rebecka Wijk SAR/MSA.
Rivningen påbörjades hösten 2020 av den äldsta 

delen av församlingsgården. Den nyare delen har 
bevarats och byggts om till bland annat kontorslo-
kaler och samtalsrum. Till denna har en ny byggnad 
tillkommit med bland annat barn- och ungdomsloka-
ler, ny samlingssal samt ett ändamålsenligt kök. Även 
trädgården kommer att få en upprustning.
Slutarbetet pågår för fullt i skrivande stund och 
inlyttning kommer att ske v 8-9 och invigning v 10 
(6-13 mars) - dit alla är inbjudna! Varmt välkommen 
att titta in i Torns nya församlingsgård på invig-
ningsveckan! (se sista sidan i Kyrktorn)

Nu är det klart!

Den äldre delen av huset finns inte 
längre kvar.

Kommer du ihåg hur det såg 
ut tidigare?

Denna delen av församlingsgården 
har renoverats och byggts om till 
kontorsdel och samtalsrum.

Välkommen in!
Invigningsvecka 

6-13 mars

Se sid 16

Tornsalen 
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Gudstjänst och musik
Varje vecka:      

FörsamlingsgårdeniStångby
Morgonbön
tisdagarochonsdagarkl9
Middagsböntisdagarkl12

Västra Hoby kyrka sön 20 febr 
Högmässa 10:00
SEXAGESIMA

Det levande ordet

Stångby kyrka sön 27 febr 
Högmässa 10:00
FASTLAGSSÖNDAGEN

Kärlekens väg

Vallkärra kyrka ons 2 mars 
Askonsdagsmässa 18:00
ASKONSDAGEN

Bön och fasta

Tornsalen sön 6 mars 
Högmässa 10:00
FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

Prövningens stund

Tornsalen sön 13 mars 
Himlaskoj 10:00
ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

Den kämpande tron

Vallkärra kyrka sön 20 mars 
Högmässa 10:00
TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

Kampen mot ondskan

Tornsalen ons 23 mars 
Himmel och pannkaka 18:00

Håstads kyrka sön 27 mars 
Högmässa 10:00
JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Guds mäktiga verk

Igelösa kyrka sön 3 april 
Högmässa 10:00
FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

Försonaren

Västra Hoby kyrka sön 10 april 
Högmässa 10:00
PALMSÖNDAGEN

Vägen till korset

Igelösa kyrka mån 11 april 
Passionsandakt med musik 19:00
Musik med Lisa Borssén

Håstads kyrka tis 12 april 
Passionsandakt med musik 19:00
Musik med Ulf Berggren

Västra Hoby kyrka ons 13 april 
Passionsandakt med musik 19:00
Sång och musik medTornkören 
och Christian Backe 

Vallkärra kyrka tors 14 april 
Skärtorsdagsmässa 19:00
SKÄRTORSDAGEN

Det nya förbundet

Vallkärra kyrka fre 15 april 
Långfredagsgudstjänst 15:00
LÅNGFREDAGEN

Korset

Vallkärra kyrka sön 17 april 
Påskdagsmässa 10:00
PÅSKDAGEN

Kristus är uppstånden

Stångby kyrka mån 18 april 
Emmausmässa 10:00
ANNANDAG PÅSK

Möte med den uppståndne

Igelösa kyrka sön 24 april 
Högmässa 10:00
ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Påskens vittnen

Tornsalen ons 27 april 
Himmel och pannkaka 18:00

Tornsalen sön 1 maj 
Himlaskoj med 
frälsarkransutdelning 10:00
TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Den gode Herden

Håstads kyrka sön 8 maj 
Högmässa 10:00
FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Vägen till livet
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Med reservation för 
eventuella ändringar. 

Håll därför utkik på Torns hemsida, 
sociala media, Kyrkguiden eller 

anslagstavlor!

Västra Hoby kyrka sön 15 maj 
Högmässa 10:00
FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Att växa i tro

Stångby kyrka sön 22 maj 
Högmässa 10:00
BÖNSÖNDAGEN

Bönen

Tornsalen ons 25 maj 
Himmel och pannkaka 18:00

Stångby kyrka tors 26 maj 
Gökotta på Stångby mosse 8:00
KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

Herre över allting

Tornsalen sön 29 maj 
Himlaskoj 10:00
SÖNDAGEN FÖRE PINGST

Hjälparen kommer
med bibelutdelning till 6-åringar

Västra Hoby kyrka lör 4 juni 
Musikgudstjänst 16:00
PINGSTAFTON
Torn Gospel konsert

Vallkärra kyrka sön 5 juni 
Högmässa 10:00
PINGSTDAGEN

Den heliga Anden
Gökotta i Stångby mosse 2019Gökotta i Stångby mosse 26 maj

Palmsöndagen

Skärtorsdagen IISkärtorsdagen I

Skärtorsdagen III Långfredagen I

Långfredagen II Påskdagen

Bilder från påsklandskapet 
som årligen visas i Vallkärra kyrka 
under påsktiden. Vi följer Jesus i 
de olika händelserna år 33.
Figurerna är tillverkade av Ulla 

Frick, Billinge. Foto Göran Jönsson

Kyrktorn 2022-1 
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I de fyra evangelierna återfinner 
vi de så kallade sju orden av Jesus 
på korset. Antingen kanske vi är 
så vana att höra dem år efter år 
att vi inte riktigt reflekterar över 
deras innebörd eller stöter vi på 
dem för första gången och behö-
ver hjälp med just detta.

I stunder av utsatthet, våra egna el-
ler andras, kan frestelsen gripa tag 
i oss att låta en högst befogad upp-
rördhet tas ett steg för långt. Kanske 
säger vi ibland: Det här brottet kan 
aldrig förlåtas. På korset visar Jesus 
genom sina ord att det för Gud inte 
är så: fader, förlåt dem, de 
vet inte vad de gör säger han 

Om Jesu sju ord på korset

          det är  

fullbordat 
Jag är törstig. Fader förlåt dem. 
Under sin sista stund på korset 

yttrar sig Jesus sju gånger. 
Jonas Fredholm, präst i Torns 
församling, reflekterar över 

dessa ord.

text: Jonas Fredholm 
bild: Magnus Aronson

och syftar på dem som just ropat 
Korsfäst! och på dem som i brutal 
skadeglädje spikat fast världens 
frälsare på ett kors. Varenda en 
av oss är så älskad av Gud, att vi 
oavsett gärningar är föremål för 
Guds längtan att leda oss vid han-
den hem, till Gud, till den kärlek 
som skapat oss.

Det finns många som i skamkäns-
lor över sina felsteg gentemot 
andra, tänker att det inte är någon 
idé att be om förlåtelse. En av de 
korsfästa på vardera sidan om 
Jesus, en som dömts för allvarliga 
brott, visar ett mod och en ånger 
som många av oss skulle behöva 
visa för själens frid. Öppet och 
inför Jesus bekänner han sin synd 
och ber högt: Jesus, tänk på mig 
när du kommer med ditt rike! 
Inför Gud är det så länge vi lever 
aldrig för sent att lägga fram vår 
skuld, oavsett för vad eller för 
hur mycket. Om det så sker inför 
dödens stund, tränger Jesu löfte 
fram: sannerligen, redan idag 
skall du vara med mig 
i paradiset.

kvinna, där är din son. Sedan 
sade han till lärjungen: där är 
din mor. Jesus, som varit för 
sina trofasta anhängare deras ut-
lovade befriare och hela sitt folks 
Messias, lider den död som inte 
liknar något annat än förnedring-
ens död. Hur ska då befrielsens 
hopp kunna leva? I tron ska de 
vara för varandra som mor och 
son, som syskon och som familj. 
Jesus har en gång försäkrat oss 

om att där vi samlas i hans namn 
är han mitt ibland oss.

min gud, min gud, varför har 
du övergivit mig? I korsfästel-
sens och dödens stund var Jesus, 
trots sin gudomlighet, övergiven 
av det gudomligas glans och 
upphöjdhet. Ändå vet Jesus att 
Gud är där, någonstans. Annars 
hade han inte ropat i sin visshet 
om att Gud är den ende som till 
slut kommer med räddning och 
uppståndelse. Med Jesus får också 
vi ropa till Gud, i all vår övergi-
venhet, i allt vårt hopp.

jag är törstig. I enlighet med 
psaltarpsalm 22 bekräftar Jesus 
med dessa ord att han underkas-
tar sig all mänsklig sårbarhet. 
Samtidigt ryms i denna törst 
något oändligt mycket större än 
den efter vätska, nämligen törsten 
efter att få fullborda sin gärning 
för mänsklighetens eviga fräls-
ning, törsten som är sprungen ur 
gudomlig kärlek.

det är fullbordat. När Jesus 
i det yttersta av sitt jordiska liv 
och sitt lidande yppar dessa ord 
kan de på ett sätt tyckas logiska. 
Han har hållit ut ända till slutet, 
inte låtit sig svika sitt gudomliga 
försonings- och frälsningsupp-
drag. Men alla vi andra, vi lever 
ännu våra liv kringgärdade av 
ondskans hot, av andras och vår 
egen klentro. Jesu fullbordan på 
korset innebär för oss ett redan 
men ännu inte. I tro och tillit till 
honom har vi, trots denna världs 

prövningar, delaktighet i Jesu 
seger in i evigheten.

När vi själva eller andra inget mer 
förmår återstår inget annat än att 
lägga allt och ytterst vår ande i 
Guds händer. Det är samtidigt det 
största vi kan göra. Se på korset! 
Där säger Jesus: 
fader, i dina händer lämnar 
jag min ande.
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Sköna maj  
musikgympa

www.svenskakyrkan.se/lund/torn
Tel: 046-71 88 60

Fredagar i maj kl 11-12 
utanför nya församlingsgården i Stångby

Rörelse, balans, andning, och avslappning är ledorden för vår musik-
gympa. Få energi och glädje utan krav på prestation. 

Inga förkunskaper krävs. Passar alla åldrar. Kostnadsfritt. 

Mer info: cecilia.cardona.castro@svenskakakyrkan.se 
eller tel 046-71 88 65

musikgympa

Tack!
I och med årsskiftet inleddes en ny 
mandatperiod vilket också innebär 
ett nytt församlingsråd. Därför vill 
församlingen uttrycka ett stort tack 
till de tidigare ledamöterna i Torns 
församlingsråd. Samtidigt hälsas de 
nya ledamöterna varmt välkomna. 
Det nya församlingsrådet presente-
ras i kommande nummer av Kyrk-
torn.

Ett speciellt tack riktas till Lars 
Jacobsson som avgått som ordföran-
de för församlingsrådet. Det är ett 
uppdrag som han haft under lång tid 
och där han med sin kunnighet och 
omtanke om bygd och församling 
utgjort en viktig pusselbit.

Anna

Avgående ordförande Lars Jacobsson

Lars avtackades vid Ljusmässan på tret-

tondedagen i Håstads kyrka

foto Göran Jönsson

foto Göran Jönsson

foto Christin Nilsson

Mer info: cecilia.cardona.castro@svenskakakyrkan.se 
eller tel 046-71 88 65

Församlingsråd 2022-2025
Staffan Åkerlund, ordförande
Helena Cederblad, ledamot
Jonas Eriksson, ersättare
Johan Hagström, ledamot
Maria Hammarstedt, ersättare
Grete Jarmund Berg, ersättare
Göran Jönsson, ersättare, sekr.
Nadia Lindberg, ledamot
Anna Melin, församlingsherde
Carol Nilsson, ersättare
Ingegärd Persson, ledamot
Ulla-Britt  Ströman, ledamot
Maria Söltoft, ledamot
Hans Wallengren, ledamot
Bengt Åkesson, ledamot
Cecilia Åkesson, ledamot

Tack Jonas!
Under ett och 
ett halvt år har 
församlingen haft 
förmånen att få 
lära känna dig! 
Det har varit 
spännande att ta 
del av ditt stora 

kunnande gällande bland annat kyr-
kans historia och bibelns personer.
Nu har du tagit beslutet att pröva 
dina vingar utanför kyrkans värld 
och församlingen önskar dig all lycka 
i det nya som ligger framför dig!

Anna

Foto: Privat



Församlingsgården är öppen tis - fre 10-12
Vallkärravägen 14, 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

Kyrktorn 2022-1
15 

Präster

Anna Svensson Melin, församlingsherde 
046-71 87 80 
Anna.SvenssonMelin@svenskakyrkan.se

Cecilia Cardona Castro 
046-71 88 65 
Cecilia.CardonaCastro@svenskakyrkan.se

Jonas Fredholm    (I tjänst t.o.m. 27 februari) 
046-71 88 55 
jonas.fredholm@svenskakyrkan.se

Informationsassistent
Christin Nilsson 
046-71 88 61 
Christin.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

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

Kyrkomusiker
Christian Backe 
046-71 88 67 
christian.backe@svenskakyrkan.se

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

Lokalvårdare
Anna Andersson 
046-71 89 63 
anna.andersson5@svenskakyrkan.se

Församlingsrådets ordförande
Staffan Åkerlund 
070-219 80 12 
staffanakerlund@hotmail.com

Kyrktorn redaktion
Anna Svensson Melin  
Christin Nilsson 
Göran Jönsson 
goran.jonsson@svenskakyrkan.se

Tornsförsamling

Expedition, Petersgården: 046-71 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:Anna.SvenssonMelin@svenskakyrkan.se
mailto:Cecilia.CardonaCastro@svenskakyrkan.se
mailto:jonas.fredholm@svenskakyrkan.se
mailto:Christin.Nilsson@svenskakyrkan.se
mailto:terese.mattsson%40svenskakyrkan.se?subject=
mailto:christian.backe@svenskakyrkan.se
mailto:anna.andersson5@svenskakyrkan.se
mailto:staffanakerlund@hotmail.com
https://www.facebook.com/tornsforsamling/
https://www.instagram.com/torns_forsamling/
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torns församling hälsar dig varmt välkommen till

Invigningsvecka
av nya församlingsgården i stångby

6-13 mars 2022
söndag 6 mars 
10:00 högmässa  
Domprost Bo Sandahl och försam-
lingsherde Anna Svensson Melin.  
12:00-16:00 guidad visning. 
livemusik bluegrass med Tom Baker. 
Kaffe och smörgåstårta.

måndag 7 mars
11:00 och 13:00 guidad visning. 
Kaffe och tårta.

tisdag 8 mars
12:00 lunch  
13:30-15:00 syföreningen och 
stickcaféet visar handarbete.

onsdag 9 mars
10:30-12:00 babycafé  
med fruktkalas.

fredag 11 mars
18:00-21:00 ungdomskväll 
med pizza och film.

lördag 12 mars
16:00 konsert med stångby 
transfer (Karin och Hampus 
Söndrebo, Christina Willstedt och 
Christian Backe). Uruppförande 
av det nyskrivna verket Jag är den 
sanna vinstocken av  
Hampus Söndrebo.

söndag 13 mars
10:00 himlaskoj familjeguds-
tjänst med Cecilia Cardona Castro. 
Frukost från kl 09.

Varmt välkommen till 
invigningsveckan!
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