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Och det vatten som kommer från 
denna källa släcker all törst. 

Och som om det inte är nog så 
kommer Gud till oss som ett regn, 
som ett vårregn som vattnar jorden. 
Ett vårregn är varmt men ändå upp-
friskande. Det sprider sina droppar 
på ett mjukt sätt samtidigt som det 
sprider sina droppar överallt. Gud 
missar inte någon enda av oss, i sin 
kärlek, i sin omsorg. Oberoende av 
vad jag gör så är Gud där med mig. 
Jag kan missa Gud men Gud kan 
inte missa mig. 

”Han ger oss liv efter två dagar, 
på den tredje reser han oss upp, så 
att vi får leva inför honom. Låt oss 
lära känna honom, låt oss sträva 
efter kunskap om Herren. Så visst 
som gryningen skall han träda fram, 
han skall komma till oss som ett 
regn, ett vårregn som vattnar jor-
den.” Hosea 6:2-3

Jag önskar er en fin sommar!

 
 

Anna Svensson Melin
församlingsherde
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Att leva omsluten av Gud

V
 i människor är starkt fören-
ade med vatten ända sedan 
urtiden, ända sedan skapel-
sens timma. Allt levande 

behöver vatten för att kunna existera.  
Människan är inget undantag. 

Våra kroppar består till stor del 
av vatten och vattnet transporte-
rar ständigt näring in och ut i våra 
celler. Ett ständigt flöde sker med 
det vatten som ger liv.

Barnet, livets gåva till oss, till-
bringar sina första månader tryggt 
omgiven av vatten djupt inne i sin 
mammas mage. Där är varmt och 
tryggt. Sakta vaggas barnet till fos-
tervattnets brus utan att behöva bry 
sig om annat än vattnets underbara 
toner. 

Dopets vatten är precis som fos-
tervattnet ett livgivande vatten. När 
vattnet öses tre gånger över huvudet 
knyts ett kärlekens förbund mellan 
den som döps och Gud. Gud lo-
var att alltid vara närvarande. Gud 
kallar oss vid namn i dopet och ger 
oss en kallelse och en livsuppgift. 

Gud beskrivs som vatten, som 
en källa den törstige kan dricka ur. 

Kyrktorn är en periodisk tidskrift som 
ges ut av Torns församling fyra gånger 
per år. Nästa nummer kommer i augus-
ti/september. 

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 2  2022

Torns församling 
samarbetar med 

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.

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.

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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– Notiser  – 

foto: Christin Nilsson

Lyssna och se 
på kyrkogården
Ta en promenad på Vallkärra kyr-
kogård och lyssna till berättelser 
om levnadsöden från Vallkärra. 

Nu finns alla skyltarna uppe vid 
de 17 kulturgravarna på Vallkärra 
kyrkogård. Berättelserna är i form 
av kortfilmer som är gjorde av 
www.kulturgravar.se i samverkan 
mellan Torns församling, Hem-
bygdsföreningen och Byalaget.

Ta med din telefon, scanna av 
QR-koden på skylten vid de upp-
märkta gravstenarna - och kortfil-
men kommer upp på din skärm.

Torns Sköna maj gympa blev rikskända
TV4:s eftermiddagsprogram 
”Efter fem” uppmärksamma-
de Cecilias gympa på freda-
gar i maj. Franciskus av Assisi 
sa ”Predika alltid evangeliet 
och när det är nödvändigt an-
vänd ord”. Jag tänker att det 
passar bra på vår verksam-
het där vi sprider evangeliet i 
handling. Så vi predikar även 
genom gympa, säger Cecilia

Prova att skanna 
QR-koden:

SommarutflyktSommarutflykt  
till Ystad djurpark fre 17 juni 2022

www.svenskakyrkan.se/lund/torn www.svenskakyrkan.se/lund/nobbelov

Sommarutflykt för barn och familjer i Torn och Norra Nöbbelövs för-
samlingar. Vi tittar på de många djuren, grillar korv tillsammans, leker 

på de olika lekplatserna och badar om vädret tillåter.

Kostnad: 150 kr/vuxna och 75 kr/barn 
Vad ingår? I priset ingår buss ToR, entrébiljett 
(inkl. bad), korv med bröd. Dricka, kaffe och 
snacks får var och en ombesörja, restaurang och 
café finns på området. Anmäl matallergier eller 
specialkost.
Bad: Ta med badkläder, badlakan och solkräm!
Tider: avfärd från Torns församlingsgård i 
Stångby kl. 9:00, Nöbbelövsgården kl. 9.15
Hemfärd: samling vid parkering 15:00

Anmälan och betalning senast 10 juni 
till: nada.perlenberg@svenskakyrkan.se 
eller marie.nagenius@svenskakyrkan.se
Swisha betalningen till 123 174 71 95 
skriv ”utflykt ystad” och ditt namn i 
meddelande.
Barn under 12 år enbart i sällskap av 
målsman. Ta gärna med mor- eller far-
föräldrar, vänner och ett glatt humör!

foto: Christin Nilssonfoto: Christin Nilsson

http://www.svenskakyrkan.se/lund/torn
http://www.svenskakyrkan.se/lund/nobbelov
mailto:nada.perlenberg@svenskakyrkan.se
mailto:marie.nagenius@svenskakyrkan.se
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med andakt
MUSIK 
I SOMMARKVÄLL

Musik i sommarkväll med andakt kallar vi vår serie med musikgudstjänster som vi har 

under sex sommarkvällar i juli och augusti, och som vandrar mellan våra olika kyrkor 

i Torns församling, när sommaren står i sin vackraste skrud. Fritt inträde. 

Efteråt dricker vi ka� e tillsammans på kyrkbacken. 

Varmt välkommen till våra sommarkvällar fyllda med musik!

Ka
ffe

på kyrkbacken

acaca ke
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sön 3 juli 19:00 stångby kyrka
Härlig är jorden

Orgelelever från Tygelsjö, 
Åse Lindberg Christensen och 
Christian Backe

sön 10 juli 19:00 v. hoby kyrka
Verk ur Francks L’organiste 
och annan fransk musik

med domkyrkoorganist Robert 
Bennesh

sön 17 juli 19:00 igelösa kyrka
Blue moon of Igelösa

Amerikansk country- och blue-
grassmusik med Tom Baker

sön 24 juli 19:00 håstads kyrka
Folkliga toner i sommartid

Karin Werger och Johan-Magnus 
Sjöberg på nyckelharpa och orgel.

sön 31 juli 19:00 
vallkärra kyrka
Min ande jublar över Gud, 
min frälsare

Kören Collegium Sanctae Ceciliae 
under ledning av Jesper Glans 
och Hampus Söndrebo.

sön 7 aug 19:00 
odarslöv kyrka
Ljuva toner i augustikvällen

med Gunnar och Helena Jedvik, 
viola, violin och sång

med andakt
Kyrkorna fylls med 
orgelmusik

Hej Christian Backe, 
kantor i Torns församling! 
Det blir mycket orgelmusik 
i sommarens musikkvällar. 
Berätta!

–  Ja, jag är oerhört stolt över 
att vi har några av Sveriges 
unga organister och bästa 
organister i samma program-
serie. Det är viktigt att även 
barn får lov att musicera i 
våra kyrkor men också att de 
får möta och lyssna på dukti-
ga förebilder.
Det blir, trots mycket fokus 
på orgelmusik, ett väldigt 
variationsrikt program. Jag 
hoppas att många kommer 
till församlingens kyrkor i 
sommar. Detta kommer att 
bli en härlig upplevelse!

5 



6 Kyrktorn 2022-2

Gudstjänst och musik
Västra Hoby kyrka lör 4 juni 
Celebrate the King -  
en vårkonsert i gospelton 17:00
Medverkande: Torn Gospel, 
David Henningsson - piano, 
Karl Hugosson - bas, Johannes 
Björk - trummor, under ledning 
av Betlehem Surafiel & Emma 
Övång 

Vallkärra kyrka sön 5 juni 
Högmässa 10:00
PINGSTDAGEN

Den heliga Anden

Domkyrkan mån 6 juni 
Sammanlyst gudstjänst 18:30
ANNANDAG PINGST

Andens vind över världen
Bo Sandahl avskedspredikar.

Igelösa kyrka sön 12 juni 
Högmässa 10:00
HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Gud - Fader, Son och Ande
Isak Strand, pedagog, tas emot i 
gudstjänsten.

Håstads kyrka ons 15 juni 
Försommarkonsert med 
Tornkören 19:00

Tornkören bjuder på omtyckta 
vårsånger och sommarmusik un-
der ledning av Christian Backe.

Håstads kyrka sön 19 juni 
Högmässa 10:00
FÖRSTA SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Vårt dop

Västra Hoby kyrka tors 23 juni 
Konfirmationsgudstjänst 17:00
Stenbräcka konfirmander

Vallkärra kyrka fre 24 juni 
Midsommargudstjänst 14:00
Midsommarmusik i folkton  
med Hanna Forsblad fiol, och 
Christian Backe flöjt och orgel.

Nöbbelövsgårdens trädgård lör 
25 juni Friluftsgudstjänst  14:00
MIDSOMMARDAGEN

Skapelsen

N. Nöbbelövs kyrka sön 26 juni 
Högmässa 10:00
DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG

Den Högstes profet

församlingsgården sön 14 aug 
Friluftsgudstjänst i  trädgården  
 14:00
NIONDE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Goda förvaltare

Svenstorp sön 21 aug 
Friluftsgudstjänst  14:00
TIONDE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Nådens gåvor
Vi firar friluftsgudstjänst i 
parken vid Svenstorps slott. 
Kyrkkaffe under trädkronorna. 
Mässingsextett ur Limhamns 
brassband spelar. 

Tornsalen ons   24 aug 
Himmel och pannkaka 18:00
En enkel och svängig gudstjänst 
med mycket musik. Barnkörerna 
medverkar. Efter gudstjänsten 
äter vi pannkakor! Ingen föran-
mälan, kom som du är. 

Västra Hoby kyrka sön 28 aug 
Högmässa 10:00
ELFTE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Tro och liv
Högmässa

 Musik i sommarkväll med andakt 
Se sidorna 4 -5 

Stångby kyrka sön 3 juli 
Västra Hoby kyrka sön 10 juli 
Igelösa kyrka sön 17 juli 
Håstads kyrka sön 24 juli 
Vallkärra kyrka sön 31 juli 
Odarslövs kyrka sön 7 aug 

Ekumeniska gudstjänster i 
Bosebo kyrka på Kulturen 
10, 17 och 24 juli kl 16.00 
Tema: Skapelsen 
Fri entré till gudstjänsterna

Med reservation för 
eventuella ändringar. 

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

anslagstavlor!

Sommarcafé med program

Tis 2 aug 14:00-16:00
Korvgrillning & tipsrunda
frågesport m.m för både barn och 
vuxna.

Ons 3 aug 14:00-16:00
Allsång för små och stora 
Christian Backe, församlingens 
musiker, leder allsången.

Tis 9 aug 14:00-16:00
Stora miljö- och hållbarhets-
dagen med pyssel
Ta gärna med vad som finns 
hemma; tygbitar, mjölkkartonger, 
toarullar, garn. Pysseldag för både 
små och stora.

Ons 10 aug 14:00-16:00
Clownen Jumping Joe
Jumping Joe bjuder på nya trolleri-
tricks och många goda skratt.

Utomhus vid Torns församlingsgård i Stångby 
Program 2022:

Gemenskap 
i sommar
Hej Nada Perlenberg, socialkurator 
i Torns församling, och ansvarig för 
årets program på Sommarcaféet i 
Torn. 

Varför anordnar församlingen 
sommarcafé?
– Sommarcaféet är ett jättebra 
sätt att lära känna människor som 
bor i vårt församlingsområde. Det 
är även bra för oss att berätta vad 
församlingen har att erbjuda. 

Vilken programpunkt är din
 favorit?
– Det är jättesvårt att välja ut en av 
programpunkterna då jag tycker allt 
är roligt men jag måste ändå säga 
clownen Jumping Joe. Han sprider 
så mycket glädje. Man kan inte låta 
bli att dra på smilbanden när han är 
här!

För vilka åldrar passar sommar-
caféet?
– Sommarcafé passar alla åldrar! 
Det är så härligt när alla åldrar möts!

Kaffe i trädgården 
Nybryggt kaffe, kall dricka 
och något bakat, utomhus vid 
Torns församlingsgård i Stång-
by varje torsdag kl 13:30-15 
hela juni, juli, augusti.

Sommarcaféets program är utan 
kostnad. Fika serveras till själv-
kostnadspris.
Vi är utomhus vid Torns försam-
lingsgård; Vallkärravägen 14 i 
Stångby. Välkommen!
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Sommarcafé med program

Tis 2 aug 14:00-16:00
Korvgrillning & tipsrunda
frågesport m.m för både barn och 
vuxna.

Ons 3 aug 14:00-16:00
Allsång för små och stora 
Christian Backe, församlingens 
musiker, leder allsången.

Tis 9 aug 14:00-16:00
Stora miljö- och hållbarhets-
dagen med pyssel
Ta gärna med vad som finns 
hemma; tygbitar, mjölkkartonger, 
toarullar, garn. Pysseldag för både 
små och stora.

Ons 10 aug 14:00-16:00
Clownen Jumping Joe
Jumping Joe bjuder på nya trolleri-
tricks och många goda skratt.

Utomhus vid Torns församlingsgård i Stångby 
Program 2022:

Gemenskap 
i sommar
Hej Nada Perlenberg, socialkurator 
i Torns församling, och ansvarig för 
årets program på Sommarcaféet i 
Torn. 

Varför anordnar församlingen 
sommarcafé?
– Sommarcaféet är ett jättebra 
sätt att lära känna människor som 
bor i vårt församlingsområde. Det 
är även bra för oss att berätta vad 
församlingen har att erbjuda. 

Vilken programpunkt är din
 favorit?
– Det är jättesvårt att välja ut en av 
programpunkterna då jag tycker allt 
är roligt men jag måste ändå säga 
clownen Jumping Joe. Han sprider 
så mycket glädje. Man kan inte låta 
bli att dra på smilbanden när han är 
här!

För vilka åldrar passar sommar-
caféet?
– Sommarcafé passar alla åldrar! 
Det är så härligt när alla åldrar möts!

Kaffe i trädgården 
Nybryggt kaffe, kall dricka 
och något bakat, utomhus vid 
Torns församlingsgård i Stång-
by varje torsdag kl 13:30-15 
hela juni, juli, augusti.

Sommarcaféets program är utan 
kostnad. Fika serveras till själv-
kostnadspris.
Vi är utomhus vid Torns försam-
lingsgård; Vallkärravägen 14 i 
Stångby. Välkommen!



8 Kyrktorn 2022-2

Diakoni beskrivs oftast som 
kyrkans sociala arbete, tro genom 
handling eller som en mycket god 
vän sade till mig en gång: ”diako-
ni är det levande evangeliet”. Alla 
dessa beskrivningar stämmar bra 
men diakoni är så mycket mer än så. 
Diakoni innebär att gestalta Guds 
kärlek tillsammans med alla av 
god vilja och är en uppgift för hela 
församlingen. Diakonin blir till i 
upprättande, helande, förvandlan-
de och befriande möten. 

Svenska kyrkan har en lång tra-
dition av diakoni genom att inte 
bara hjälpa den enskilde genom 
samtal och själavård men även 
att aktivt bidra till förändringar i 
samhället och världen. 

Genom solidariska handlingar 
inom och utanför landets gränser 
bidrar vi till en bättre värld genom 

att verka för demokrati och mänsk-
liga rättigheter.

De senaste månaderna har åter 
visat på hur oförutsägbar vår 
värld är. Vem hade kunnat tro att 
Ryssland skulle invadera och föra 
krig mot Ukraina ca 200 mil ifrån 
oss? Vi har alla sett hur kriget i 
Ukraina förstör livet för ukrainar-
na. Men även andra människor 
drabbas i krigets skugga. Genom 
Act Svenska kyrkans arbete fi nns 
närvaro och hjälpande hände både 
i Ukraina men även i andra sårba-
ra delar av vår värld, exempelvis i 
Mellanöstern och delar av Afrika 
som riskerar brist på mat när vete 
från Ukraina och Ryssland inte 
kan exporteras.

I Lund bidrar Svenska kyrkan 
till det arbete som sker med de 
människor som fl yr från krigets 

fasor, bland annat genom klädut-
delning på diakonicentralen på 
tisdagseftermiddagar. Stickcaféet i 
Torns församling har handarbetat 
mjukdjur till barn i familjer som 
kommer till Lund från Ukraina. 
Under invigningsveckan av Torns 
nya församlingsgård gick alla 
intäkter från fi kaserveringen till 
ACT.

I Markus 12:31 kan vi läsa Du 
skall älska din nästa såsom dig 
själv. Låt oss alla vara generösa, 
för de utsatta i världen såväl som 
i Lund. Låt Guds kärlek strömma 
genom oss.
     
Nada Perlenberg

Diakoni är här och långt borta

act svenska kyrkan
är Svenska kyrkans internationella 
bistånds-och utvecklingsverk-
samhet. Tillsammans med andra 
kyrkor, organisationer och frivil-
liga arbetar Act Svenska kyrkan 
långsiktigt mot fattigdom, förtryck 
och orättvisor och agerar snabbt 
vid katastrofer. Tillsammans med 
människor över hela världen käm-
par vi för alla människors rätt till 
ett värdigt liv. 

Fo
to

: S
ea

n 
Fu

rl
on

ge
r

Vill du bidra? Swisha till ACT: 
900 12 23
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De blomster som i marken bor (psalm 202) är bara ett 
exempel på det arv av fina sommarpsalmer som vi har 
i vår psalmbok. Den var resultatet av ett beställnings-
uppdrag av en ny sommarpsalm till Harry Martinson. 
Psalmbokskommitténs önskemål var att få in samtida 
lyrik i den nya psalmboken. I psalmen målar Mar-
tinson med svepande och snabba penseldrag en bild 
som formligen bländar med sitt somriga ljus. Det är 
naturligt att det blir så då Martinson tillhör soldyr-
karna i den svenska litteraturen. Solen själv beskrivs 
som en kosmisk kvinna med fingrar som ”sömmar 
en vacker klädnad till sommarns äng”. Med ”solens 
gyllene tråd sys den ihop våd för våd. Detta kan sjä-
len aldrig glömma”. Vilken fantastisk text! 
Naturlyrikern Harry Martinson etablerar redan 
med den första raden en igenkänning att det är en 
sommarpsalm, då den anspelar på ”Den blomstertid 
nu kommer” (psalm 199) med sin inledning: ”Det 
blomster som i marken bor”.  Också rent musika-
liskt påminns vi om ytterligare en sommarpsalm när 
Erland von Koch lånar in toner och lite av melodin 
från psalm 201, ”En vänlig grönskas rika dräkt”. 
När det gäller psalm 202 kom alltså texten först och 
sedan utlystes en tävling att tonsätta dikten. Därmed 
är psalmen förankrad bland sommarpsalmerna både 
genom text och melodi. Kanske är det därför som 
den blivit så omtyckt? I den andra versen får vi möta 

Harry Martinsons andra sida, mörkret. För likaväl 
som han förtrollades av ljusets rus så drogs han till 
det mörka. Detta är unikt i författarens sommarpsalm 
i jämförelse med de andra psalmerna. Versen talar 
både om ”själens vinterdagar”, ”tungsinthet” och 
”vinterns långa själanöd”. Men i slutstrofen kommer 
mystikern Martinson fram och vår blick lyfts från 
det mörka och svåra till ett medvetet gudskådande; 
”att djupt i minnet skåda Gud i evig sommarskrud”.

Yvonne Hedén

De blomster som i marken bor 
kan aldrig själen glömma

Fo
to

: I
ri

na
 I

ri
se

r, 
U

ns
pl

as
h



10 Kyrktorn 2022-2

I mars invigdes Torns nya församlingsgård i Stångby. Det blev en hel 
veckas program med gudstjänster, konsert, guidade visningar och mingel. 
Nu fortsätter vi fylla detta vackra hus med liv! 

Invigningen av nya 
församlingsgården

Hej alla! Mitt namn är Betlehem 
Surafi el och jag ska ta 
över Torn Gospel efter 
Emma Övång. Jag 
kommer ursprungligen 
från Alingsås, men är 
idag bosatt i Malmö 
där jag läser ämnes-
lärarprogrammet i 
musik på Musikhögskolan i Malmö. 
Intresset för gospelmusik växte fram 
under min tid på Glimåkra folkhög-
skolas gospellinje. Jag lyssnar och 
sjunger mycket gospel än idag och 
därför tycker jag att det är jättekul 
att jag har fått förtroendet att leda 
Torn Gospel.

Tack Emma

Välkommen Betlehem

I nästan 10 år har Emma Övång 
varit körledare för Torn gospel 
och därmed förgyllt 
tillvaron för alla som 
kommit för att lyssna 
till körens sommar- och 
julkonserter. Kören har 
också deltagit i försam-
lingens gudstjänstliv där 
den glatt med sin sång. 
I allt detta har Emma 
funnits med sin kunskap och inspi-
ration. Torns församling vill tacka 
Emma för dessa år och önska all 
lycka i det som väntar framöver.

Den 1 juni börjar Isak Strand som pedagog i Torns församling. Isak kom-
mer att arbeta med ungdomar och konfi rmander. Presentation av Isak 
kommer i höstens nummer av Kyrktorn.

Välkommen Isak

www.svenskakyrkan.se/lund/torn

Celebrate 
the King
EN KONSERT I GOSPELTON

Lör 4 juni 17:00 
Västra Hoby kyrka

MEDVERKANDE:

TORN GOSPEL
DAVID HENNINGSSON - PIANO

KARL HUGOSSON - BAS
JOHANNES BJÖRK - TRUMMOR

UNDER LEDNING AV BETLEHEM SURAFIEL & EMMA ÖVÅNG 

Missa inte Torn gospels 
konsert i Västra Hoby 
kyrka den 4 juni. 
Konserten leds av 
Emma och Betlehem 
tillsammans.

1. Tornkören sjunger i en fullsatt Tornsalen. 2. Präst Cecilia Cardona Castro, domprost Bo Sandahl, församlings-
herde Anna Svensson Melin 3. Elins hembakade tårtor 4. Tom Baker spelar bluegrassmusik. 
Foto: Göran Jönsson och Christin Nilsson
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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

Präster

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

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

Agneta Carlberg   Fr.o.m. 1/9 
046-71 88 54 
agneta.carlberg@svenskakyrkan.se
Kommunikatör
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.

Pedagog
Isak Strand 
046-71 88 55 
Isak.Strand@svenskakyrkan.se
Kantor
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

Torns församling

Expedition, Petersgården: 046-71 88 88,  
öppet: mån - fre 9 - 15, lunchstängt 11:30 - 12:30

www.facebook.com/ 
tornsforsamling/ 

www.instagram.com/ 
torns_forsamling/

Jourhavande präst
Akut samtals- och krisstöd. En del av Svenska kyrkans 
själavård. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande 
präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. Som 
alla präster har också prästerna i jouren absolut tystnadsplikt. 
Samtalet bandas inte och det som sägs stannar mellan er. 
Telefonjouren är öppen alla dagar mellan 21.00 och 06.00. 
Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning.
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Funderar du på konfirmation? 
Stenbräcka sommarläger 2023 är inriktad på sport, vandring och rörelse 
med första träffen i Stångby under december 2022 och läger under en 
sommarvecka i juni på Stenbräcka lägergård i Blekinge skärgård med 
närhet till bad och fotbollsplan.

Alla konfirmandgrupper i Lund hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/lund/konfirmation

Hör av dig så 
berättar vi mer!

/Cecilia och Isak

(kontaktuppgifter på sid 11 
och hemsidan)
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