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det konstverk som den färgspra-
kande naturen just nu utgör. Och i 
vår glädje och tacksamhet får vi se 
flyttfåglarna lämna oss för varmare 
breddgrader, vi får se hur blommor-
na vissnar ner för vinterns sömn, 
för vi vet att de snart kommer åter 
med ännu vackrare sång och ännu 
klarare färger. Vi får tacka för 
människor, godhet och gemenskap. 
Och när vi ser allt detta och när vi 
tackar för det så vet vi inombords 
att Gud fortfarande älskar att be-
trakta vattnet, vinden och ljuset. Vi 
förstår att Gud ännu har känsla för 
fåglarna, blommorna och barnen.

Så enkelt men ändå så svårt 
ibland att se och göra bland var-
dagens alla bestyr. Vår församling 
vill vara en oas för dig där du kan 
stanna upp och samla kraft och in-
spiration. Jag hoppas att du hittar 
något i detta blad som talar till just 
dig och som fungerar i ditt liv så att 
vi ses i vimlet i höst!

 
 

Anna Svensson Melin
församlingsherde
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Att tacka
Dom Helder Camara har skrivit: 

Är det sant, Herre, att du alltjämt
älskar att betrakta vattnet,

vinden,
ljuset?

Är det verkligen så 
att du ännu har känsla för fåglarna,

blommorna,
barnen?

Då är jag viss om
att du med lika stor kärlek

betraktar
det som ständigt framgår 
ur människors händer,

eftersom du givit dem del i 
din makt att skapa.

I oktober firar vi tacksägelseda-
gen i våra kyrkor. Traditionellt 
har det varit vanligt att man 
på tacksägelsedagen smyckar 

kyrkan med ett urval ur årets skörd 
för att tacka för de gåvor som Gud 
har gett. 

Kanske borde vi stanna upp 
och göra det lite oftare. Tacka för 
grödorna som växer på våra åkrar, 
tacka för frukt och bär, tacka för 

Kyrktorn är en periodisk tidskrift som 
ges ut av Torns församling fyra gånger 
per år. Nästa nummer kommer ut till 
första advent. 

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  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  – 

Barn har rätt till sin 
sorg och saknad
Och till sitt himlahopp. Kerstin Hess-
lefors Persson och Christian Backe 
har skrivit fyra sånger tillsammans 
med barn som har delat med sig av 
sina tankar. Barnkörerna i Norra 
Nöbbelöv och Torns församlingar 
framför Änglar i Guds himmel, sånger 
om sorg, saknad och himlahopp i 
familjegudstjänsten Himlaskoj sön 13 
nov i församlingsgården i Stångby.

Vi vandrar under samtal och tystnad 
och sjunger och ber tillsammans på 
pilgrimsvis i vår vackra natur i närom-
rådet. Guds vackra skapelse får inspi-
rera till eftertanke och tacksamhet. 

TISDAG 13/9 kl 18.30-20
SAMLING utanför Torns församlings-
gård i Stångby. Avgång 18:30.

TORSDAG 29/9 kl 18.30-20
SAMLING utanför Norra Nöbbelövs 
kyrka. Avgång 18:30.

ANMÄLAN: senast två dagar före till:
agneta.carlberg@svenskakyrkan.se

 Sång vandring     bön

FAURÉS

REQUIEM
SÖN 13 NOV 18:00 HÅSTADS KYRKA 

NÖBBELÖVSKÖREN OCH TORNKÖREN
SOLISTER OCH INSTRUMENTALISTER 

DIRIGENT: KARIN WERGER
FRI ENTRÉ

Stiftelser och fonder
Under oktober och november-
ber 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!

Höstutfärd
för äldre och daglediga i Torns och 
Norra Nöbbelövs församlingar.

Fredag den 14 oktober åker vi till 
Wallåkra Stenkärlsfabrik. 

sidan 7

Torsdagsträffar 
under hösten
Tisdagsträffar blir torsdagsträffar. 
Välkommen alla daglediga till 
en gemenskap med intressanta 
teman. 

Torsdag den 6/10 kl.13.30
Tunna skivor- 
Maria Jönsson vis-
sångerska sjunger och 
leder oss i sång! 

sidan 7

Torsdag den 10/11 kl.13.30
Hur finner man lätt en gravsten 
på några av våra kyrkogårdar? 
Göran Jönsson visar 
hur man använder 
”paddan” eller mo-
bilen för att hittta en 
sökt gravsten. sidan 7
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Barn och familj
Himmel och pannkaka
En enkel och svängig guds-
tjänst med mycket musik. 
Efteråt äter vi pannkakor 
tillsammans! 

ons 28 sep, 26 okt, 23 nov 
18:00-19.00  
torns församlingsgård i stångby

Barncafé NYSTART!!
tisdagar 14.00-16.00 
torns församlingsgård i stångby 

Välkommen efter förskolan till lek, pyssel, 
sång, fika och annat roligt. För barn upp till 
6 år i sällskap av förälder. Även småsyskon 
är välkomna!

Babypsalmsång
fredagar (5 tillfällen) 10:30-11:30 
torns församlingsgård i stångby 

En musikstund med några av våra finaste 
psalmer där barnen får uppleva musiken 
med alla sina sinnen. Babypsalmsång är fem 
fredagar i höst: 7 okt - 18 nov (ej 4 nov, 
höstlov). 
Föranmälan via hemsidan.  

Babycafé med 
sångstund
onsdagar 10:00-11.30 
torns församlingsgård i stångby 

Sångstund, fika och trevligt sällskap - för 
dig och din bebis. 

Himlaskoj
utvalda söndagar 10:00  
(frukost från kl 09)  
torns församlingsgård i stångby 

En gudstjänst som riktar sig till både barn 
och vuxna. Barnkörerna står för musiken. 
Frukost serveras mellan kl 09-10.  
11 sep, 23 okt, 13 nov (sön 13 nov med 
musikalen ”änglar i guds himmel” med 
sånger om sorg, saknad och himlahopp. Text 
och musk av Kerstin Hesslefors Persson och 
Christian Backe. Barnkörerna i Torns och 
Norra Nöbbelövs församlinar sjunger.)

Tala film, tala liv
fredag 30 sep 18:00-21:00 
torns församlingsgård i stångby
Vi tittar på film tillsammans och efteråt 
pratar vi om vilka känslor och tankar filmen 
väcker hos oss. Popcorn utlovas!
Den 30 sep ser vi familjefilmen Havets sång, 
passar barn från 7 år och vuxna. Föranmälan 
via hemsidan. 

Encantokväll 
10-åringar
fredag 7 okt 17:00-19:00 
torns församlingsgård i stångby 

10-åringar i Torns församling (som fyller 10 
år under 2022) bjuds in till jubilarkalas. 
Kvällens tema: Encanto! Inbjudan kommer.

Sjung i kör 

Välkommen att sjunga i våra körer fulla med 
sångglädje! Barnkören och Sånggruppen övar 
i Torns församlingsgård i Stångby på ons-
dagar, tillsammans med körledare Christian 
Backe. Läs mer om våra körer på sid 10.

Var tog farfar vägen?
En stund med film, pyssel och 
ljusvandring på kyrkogården där vi 
funderar kring livet och 
döden tillsammans.

ons 2 nov (höstlovet)
14:00 film coco, nöbbelövsgården
16:00 pyssel, n nöbbelövs kyrka
18:00 kyrkogårdsvandring vallkärra

FÖRÄLDRA
BOOST

Samtalskvällar med tema relationer i familjen; mellan syskon, mellan barn och föräldrar 
och mellan föräldrarna själva. 
Till detta har vi i bjudit in psykologen Tova Winbladh som är 
författare till boken Hela havet stormar: småbarnsfamiljens 
livboj vid trots, konflikter och syskonbråk. 

Vi kommer att samtala om vardagssituationer som inte blir som 
man önskar, hur vi kan förebygga stormar och hantera dem när 
vi är mitt i dem och mycket annat. 

Träffarna kommer bl.a att bygga på era funderingar och frågor. 
Mejla gärna in frågor i förväg. Självklart anonymiserar vi era frågor. 

Kostnadsfritt. 
Föranmälan till varje träff. Begränsat antal platser.

Anmälan och ev frågor & funderingar som du önskar att vi tar upp på samtalskvällen:
www.svenskakyrkan.se/lund/torn

Välkommen!

tis 27 sep • 18 okt • 15 nov 
kl 17:30-19

torns församlingsgård i stångby

www.svenskakyrkan.se/lund/torn

FÖRÄLDRA
BOOST

Samtalskvällar med tema relationer i familjen; mellan syskon, mellan barn och föräldrar 
och mellan föräldrarna själva. 
Till detta har vi i bjudit in psykologen Tova Winbladh som är 
författare till boken Hela havet stormar: småbarnsfamiljens 
livboj vid trots, konflikter och syskonbråk. 

Vi kommer att samtala om vardagssituationer som inte blir som 
man önskar, hur vi kan förebygga stormar och hantera dem när 
vi är mitt i dem och mycket annat. 

Träffarna kommer bl.a att bygga på era funderingar och frågor. 
Mejla gärna in frågor i förväg. Självklart anonymiserar vi era frågor. 

Kostnadsfritt. 
Föranmälan till varje träff. Begränsat antal platser.

Anmälan och ev frågor & funderingar som du önskar att vi tar upp på samtalskvällen:
www.svenskakyrkan.se/lund/torn

Välkommen!

tis 27 sep • 18 okt • 15 nov 
kl 17:30-19

torns församlingsgård i stångby

www.svenskakyrkan.se/lund/torn

Samtalskvällar med tema rela-
tioner i familjen; mellan syskon, 
mellan barn och föräldrar och 
mellan föräldrarna själva. Vi 
har bjudit in psykologen Tova 
Winbladh som är författare  
till boken Hela havet stormar: 
småbarnsfamiljens livboj vid trots, konflikter 
och syskonbråk. 

Vi kommer bl.a att samtala om 
• vardagssituationer som inte blir som man 
önskar • hur vi kan förebygga stormar 
• hantera konflikterna när vi är mitt i dem 

Träffarna kommer bl.a att bygga på era fun-
deringar och frågor. Kostnadsfritt. Anmälan 
och ev frågor som du önskar att vi tar upp på 
samtalskvällen görs via hemsidan:
 www.svenskakyrkan.se/lund/torn
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Sommarläger på 
Stenbräcka
I början på sommaren konfi rmerades 30 konfi rmander I Västra Hoby kyrka, 
efter ett år och framförallt ett fantastiskt sommarläger.

Är du född -08 eller tidigare och vill dela detta 
äventyr med oss? 
Det fi nns fortfarande några platser kvar till Stenbräcka 2023.

Stenbräcka är inriktad på sport, vandring och rörelse med första trä� en under 
december 2022 och läger under en sommarvecka i juni på Stenbräcka lägergård 
i Blekinge skärgård, med närhet till bad och fotbollsplan.

Stenbräcka passar alla, om du är aktiv med sport eller inte. Du som deltar be-
höver 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. 

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/lund/torn

Ledarutbildning
Är du konfi rmerad och intresse-
rad av att vara ledare?
Då är du välkommen att gå 
utbildning med oss. 
Ledarutbildningen är en separat 
utbildning i ledarskap, metodik, 
gruppdynamik, teologi, risk och 
kris, mm. Dessa fält är bra att 
kunna för ledare i olika aktivite-
ter. De som gått utbildning kan 
vara ledare i våra grupper. 
Ingen kostnad.

Tider och dagar
Torsdagar kl. 17:30-20:00 på 
församlingsgården i Stångby.
Kursstart: 12 november 2022, 
Stiftsgården Södra Hoka utan-
för Asarum.
Kursavslut: 11 februari 2023, 
Stiftsgården Åkersberg i Höör.
Till kursstart och avslut åker vi 
tillsammans från Stångby.

Vill du veta mer?
Kontakta Isak Strand, pedagog i 
Torns församling:
isak.strand@svenskakyrkan.se
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Livsmod
Behovet av livsmod är 

stort i vår tid, i me-
ningen mod att vilja 

leva, tro på livet, våga hoppas. 
Människors oro har ökat un-
der coronapandemin och när 
klimatförändringarna blivit 
allt mer påtagliga. Inte minst 
bland barn och unga. Idag 
står frågor om akut överlev-
nad i fokus. Människor stäl-
ler frågor om jorden kommer 
bestå, om anhöriga eller de 
själva kommer att överleva. 
Frågor om död och liv ställs 
på sin spets. Det finns ock-
så andra anledningar till att 
livsmod blir aktuellt, som när 
människor far illa i nära re-
lationer, när man tvingas fly 
från krig och förföljelse, där 
naturkatastrofer inträffar, när 
man är orolig för om man ska 
få ett arbete någonsin, eller 
om man ska träffa någon att 
älska och älskas av. 

(Sofia Camnerin, generalsekrete-
rare i Sveriges Kristna Råd)

Under 2022-2023 är det 
Livsmod som står i fokus för 
de kristna kyrkornas gemen-
samma diakonala arbete. Som 
församling vill vi möta detta 
behov genom samtal, delan-
de och gemenskap sprunget 
ur den kristna tron som rym-
mer hela livet med dess olika 
skiftningar och behov från tid 
till tid.

Frukost med allsång
En fredag i månaden 
kl 09:30-11.
Start 23 sep.

Börja dagen med frallor och sång! 
Vår husmor dukar upp frukost och 
vår musiker leder allsången.

– Mötesplatser och fördjupning  – 

Tisdagslunch  
blir torsdagslunch 
Varje torsdag kl 12

Ann-Christines goda lunch med 
bröd och sallad, kaffe. Ring och 
meddela att du kommer senast da-
gen före: tel 046-71 88 66

”Korsvirke, några tankar 
om livet och tron”
 - med Thomas Carlström Egna 

sånger av och 
med Thomas 
Carlström, 
samt en och 
annan haiku. 
Kvällen inleds 
med enkel 
kvällsmat, 
avslutas med 
andakt. 

Mån 3 okt 18.30-21. 
Föranmälan till Agneta Carlberg. 

Seniorshop
 tis 20 sep 18:oo 
Modevisning av byg-
dens lokala manne-
känger. Direktförsälj-
ning av kläder efteråt. 
Fika till självkostnadspris. 

Tala film, tala liv 
Vi tittar på film tillsam-
mans och efteråt pratar vi 
om vilka känslor och tan-
kar filmen väcker hos oss. 
Popcorn utlovas!

Den 30 sep kl 18-21 ser vi fa-
miljefilmen Havets sång, passar 
barn från 7 år och vuxna. Tre 
tillfällen till under hösten, med 
filmer för olika åldersgrupper. 
Föranmälan via hemsidan. 

Sång, vandring, bön 
Vi vandrar under samtal och tyst-
nad och sjunger och ber tillsam-
mans på pilgrimsvis. Guds vackra 
skapelse får inspirera till eftertanke 
och tacksamhet. 
Tisdag 13/9 kl 18.30-20
Samling utanför Torns försam 
lingsgård. Info och anmälan via 
hemsidan.
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– Mötesplatser och fördjupning  – 

Pilgrimsvandring
kl 10-15 lördag 29 Oktober - Alla 
som vill prova på att  pilgrimsvandra 
i omgivningarna är varmt välkomna 
att delta. Vi vandrar i den vackra na-
turen mellan Norra Nöbbelövs och 
Torns församlingar. Och stannar un-
der vägen för bön, sång, fika och mat-
pauser. Var och en tar med matsäck, 
fika, sittunderlag och dricka i sin 
ryggsäck. Anmälan senast den 20 okt 
till agneta.carlberg@svenskakyrkan.se

foto: Johannes Frandsen /Ikon

Böngruppen
kl 19-21 i Torns församlingsgård 
den 20 okt, 27 okt, 10 nov, 17 nov. 
Vi delar tankar om och erfarenheter 
av bön, lär oss om olika bönetra-
ditioner och avslutar med bön. Ni 
som har tid och lust; kom gärna 
även till mässan kl 18 i Torns för-
samlingsgård! Anmälan till agneta.
carlberg@svenskakyrkan.se

Foto: Alex Giacomini /Ikon 

Torsdagsträffar 
under hösten
Tisdagsträffar blir torsdagsträffar. 
Välkommen alla daglediga till 
en gemenskap med intressanta 
teman. 

Torsdag den 6/10 kl.13.30
Tunna skivor- 
Maria Jönsson vis-
sångerska sjunger 
och leder oss i sång! 

Torsdag den 10/11 kl.13.30
Hur finner man lätt 
en gravsten på några 
av våra kyrkogårdar? 

Göran Jöns-
son visar hur 
man använ-
der ”paddan” 
eller mobilen 
för att hittta 
en sökt grav-
sten. 

Höstutfärd
för äldre och daglediga i Torns och 
Norra Nöbbelövs församlingar.

Fredag den 14 oktober åker vi 
till Wallåkra Stenkärlsfabrik. 

Vi guidas genom fabriken och 
även äter lunch där. På hemvägen 
stannar vi på hemlig ort och fikar 
och shoppar loss.

Kostnad: 300 kr. Sista anmäl-
ningsdag är onsdagen den 5 okto-
ber.

Mer information finns att hämta 
i församlingsgårdarna och på hem-
sidorna inom kort. Ni kan även få 
information från Nada Perlenberg 
socialkurator i Torn eller Elisabeth 
Östberg diakon i Norra Nöbbelöv. 

Bibelstudier
Välkommen att vara med i Torns 
bibelstudier. Från hösten 2022 leder 
Yvonne Hedén gruppen. Vi träffas 
första tillfället tor 15/9 kl 10-12 i 
församlingsgården. Vid första träf-
fen lär vi känna varandra och be-
stämmer gemensamt vad vi ska läsa 
under hösten.

Sticka och sy:

Syförening och stickcafé

Vi träffas och stickar, virkar, 
broderar och fikar
Starttider:
stickcaféet
mån 29 aug 14 – 16  
syföreningen:
tors 25 aug 13:30 - 16
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Gudstjänst och musik
Västra Hoby kyrka sön 28 aug 
Högmässa 10:00
ELFTE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Tro och liv

Tornsalen tis 30 aug 
Morgonmässa 8:30
Välkommen att inleda dagen 
med morgonmässa.

Igelösa kyrka sön 4 sept 
Högmässa 10:00
TOLFTE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Friheten i Kristus

Tornsalen sön 11 sept 
Himlaskoj 10:00
TRETTONDE SÖNDAGEN E. 
TREFALDIGHET

Medmänniskan
En gudstjänst som riktar sig till 
alla åldrar, både barn och vuxna. 
Barnkörerna står för musiken. ; 
Frukost serveras mellan kl 09-
10. Alla som vill är välkomna 
att äta frukost och vara med och 
tillsammans bygga gudstjäns-
ten. Gudstjänsten börjar kl 10. 
Välkommen!

Tornsalen tis 13 sept 
Morgonmässa 8:30
Välkommen att inleda dagen 
med morgonmässa.

Vallkärra kyrka sön 18 sept 
Högmässa 10:00
FJORTONDE SÖNDAGEN E. 
TREFALDIGHET

Enheten i Kristus
Agneta Carlberg hälsas välkom-
men i gudstjänsten.

Stångby kyrka sön 25 sept 
Högmässa 10:00
FEMTONDE SÖNDAGEN E. 
TREFALDIGHET

Ett är nödvändigt

Tornsalen tis 27 sept 
Morgonmässa 8:30
Välkommen att inleda dagen 
med morgonmässa.

Tornsalen ons 28 sept 
Himmel och pannkaka 17:45

Västra Hoby kyrka sön 2 okt 
Högmässa 10:00
DEN HELIGE MIKAELS DAG

Änglarna
Tornkören sjunger i dagens 
gudstjänst.

Tornsalen tors 6 okt 
Kvällsmässa 18:00

Håstads kyrka sön 9 okt 
Skördemässa 10:00
TACKSÄGELSEDAGEN

Lovsång

Tornsalen tis 11 okt 
Morgonmässa 8:30
Välkommen att inleda dagen 
med morgonmässa.

Tornsalen tors 13 okt 
Kvällsmässa 18:00

Lunds domkyrka sön 16 okt 
Högmässa 11:00
ARTONDE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Att lyssna i tro
sammanlyst. Mottagande av ny 
domprost.

Allhelgonahelgen, se sid 13

Foto: Göran Jönsson
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Med reservation för 
eventuella ändringar. 

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

anslagstavlor!

Tornsalen tors 20 okt 
Kvällsmässa 18:00

Tornsalen sön 23 okt 
Himlaskoj 10:00
NITTONDE SÖNDAGEN E. TREFALDIGHET

Trons kraft
En gudstjänst som riktar sig till 
alla åldrar, både barn och vuxna. 
Barnkörerna står för musiken. ; 
Frukost serveras mellan kl 09-
10. Alla som vill är välkomna 
att äta frukost och vara med och 
tillsammans bygga gudstjänsten. 
Gudstjänsten börjar kl 10.

Tornsalen tis 25 okt 
Morgonmässa 8:30
Välkommen att inleda dagen 
med morgonmässa.

Tornsalen ons 26 okt 
Himmel och pannkaka 17:45

Tornsalen tors 27 okt 
Kvällsmässa 18:00

Igelösa kyrka sön 30 okt 
Högmässa 10:00
TJUGONDE SÖNDAGEN E. 
TREFALDIGHET

Att leva tillsammans

Tornsalen tors 3 nov 
Kvällsmässa 18:00

Vallkärra kyrka lör 5 nov 
Minnesgudstjänst 18:00
ALLA HELGONS DAG

Helgonen

Vallkärra kyrka sön 6 nov 
Högmässa 10:00
SÖNDAGEN E. ALLA HELGONS DAG

Vårt evighetshopp

Tornsalen tis 8 nov 
Morgonmässa 8:30
Välkommen att inleda dagen 
med morgonmässa.

Tornsalen tors 10 nov 
Kvällsmässa 18:00

Tornsalen sön 13 nov   
Himlaskoj med Änglar i Guds 
himmel 10:00
SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN

Vaksamhet och väntan
Fyra sånger om sorg, saknad och 
himlahopp. Text och musik av 
Kerstin Hesslefors Persson och 
Christian Backe.; Himlaskoj är 
en gudstjänst som riktar sig till 
alla åldrar, både barn och vux-
na.; Frukost serveras mellan kl 
09-10, gudstjänsten börjar kl 10. 
Välkommen!

Håstads kyrka sön 13 nov 
Faurés Requiem 18:00
SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN

Vaksamhet och väntan
med Nöbbelövskören och Torn-
kören. Välkommen!

Tornsalen tors 17 nov 
Kvällsmässa 18:00

Stångby kyrka sön 20 nov 
Högmässa 10:00
DOMSSÖNDAGEN

Kristi återkomst

Tornsalen tis 22 nov 
Morgonmässa 8:30
Välkommen att inleda dagen 
med morgonmässa.

Tornsalen ons 23 
nov Himmel och pannkaka - med 
julspel 17:45

Tornsalen tors 24 nov 
Kvällsmässa 18:00

Himlaskoj



10 Kyrktorn 2022-3

Hej Karin Werger och Christian 
Backe, kantorer i Norra Nöbbelöv 
och Torns församlingar, som tillsam-
mans med respektive körer ger en 
gemensam konsert av Faurés Requiem
i höst. 

Varför valde ni Faurés requiem som 
ert gemensamma konsertprojekt?
–  Det har länge funnits en önskan i 
körerna att på nytt framföra Faurés 
requiem. På grund av pandemin har 
det dock inte varit möjligt.

Vad är roligast med att kombinera 
två körer som inte brukar sjunga 
tillsammans? Svårast?
– Vi ser framemot att jobba med en 
större kör som ger fl er dynamiska 

möjligheter. Vi kommer att repete-
ra var för sig fram till helgen innan 
konserten. Detta blir givetvis en 
utmaning som ställer lite krav på oss 
i repetitionsarbetet. Att arbeta ihop 
två olika körers klangbild kan vara 
utmanande. Vid konserten kommer 
Karin att hålla i taktpinnen medan 
Christian kommer att ta plats i bas-
stämman.

Vad ser ni mest fram emot med 
konserten?
– Att få arbeta med och framföra ett 
fantastiskt verk och möjligheten att 
göra detta tillsammans! 

Är ni nervösa över något inför kon-
serten?
– Nej, efter några års pandemi kän-
ner vi bara en stor glädje och entusi-
asm över att det är möjligt med den 
här typen av projekt igen. 

Faurés requiem framförs sön 13 nov kl 
18 i Håstads kyrka. Medverkande: Torn-
kören, Nöbbelövskören, instrumentalister 
och solister, Karin Werger och Christian 
Backe. Fri entré. (Se sid 9)

Två körer sammanstrålar i 
klassiskt verk

Sjung i körSjung i kör
Barnkören
För barn F-klass till åk 3. Vi övar ons-
dagar kl 17.15-18.00 i församlingsgården 
och sjunger i församlingens 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 tillsammans med Sång-
gruppen. Körledare: Christian Backe

Sånggruppen
För barn åk 4-7. Vi övar onsdagar kl 
16.15-17.00 i församlingsgården och 
sjunger i församlingens 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. Körledare: Christian 
Backe.

Tornkören
Kom och var med i vår härliga kyr-
kokör! Vi sjunger blandad tre- och 
fyrstämmig repertoar. I höst står bland 
annat Faurés requiem på programmet. 
Vi övar onsdagar kl 18:30-20:30  i 
församlingsgården. Körledare Christian 
Backe 

Torn gospel
Vi sjunger gospel i olika stilar och från 
olika tider och ursprung, men sjunger 
mest contemporary gospel. Vi övar 
varannan måndag (udda veckor) kl 
19-21 i församlingsgården. Vi avslutar 
terminen med en större julkonsert.
Körledare: Betlehem Surafiel. 
Är du intresserad av att börja i kören? 
Mejla till torngospel@hotmail.com. 

Foto: Kantorerna Karin Werger och Christian Backe. Tornkören, en av två medverkande körer.
Fotograf: Göran Jönsson
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på gång hos grannen 

THANK YOU FOR THE 
MUSIC
Lör 15 oktober 18.00 
Norra Nöbbelövs kyrka
Musik, dikt och tanke på temat tacksam-
het.Gloriakören sjunger ABBA-sånger. 

Tobias Ekqvist gitarr, Anders Lundberg bas.

LITURGI SOM LEK
Mån 14 nov 18.30 
Nöbbelövsgården
Föredrag med Lena Sjöstrand, domkyr-
kokaplan. Vi inleder med kvällsmat och 
avslutar med bordsmässa. 

NÄR LIVET INTE BLIR 
SOM VI HAR TÄNKT OSS
Sön 23 okt 11:00
Nöbbelövsgården
Föredrag och samtal med Elisabeth 
Gerle, docent i etik, om fred och frihet 
utifrån Elisabeths aktuella bok Allt är 
möjligt. Och vi ger oss inte.

Läs mer på Norra Nöbbelövs försam-
lings hemsida: www.svenskakyrkan.
se/lund/nobbelov

Vad händer i grannförsamlingen 
Norra Nöbbelöv? Några hösttips!

Bland silverskatter och sarkofager
GUIDAD VISNING I IGELÖSA KYRKA OCH KYRKOGÅRD
LÖRDAG 10 SEP 13:00

Hans Wallengren berättar om Igelösa kyrka 
och byns historia, och avslutar med en vand-
ring på kyrkogården. Vi får bl.a höra berät-
telsen om Igelösaskatten, en av de största 
skånska myntskatterna från vikingatiden, som 
hittades i samband med en gravsättning 1924. 
Och om de två gravkoren; Danska graven och 

Gyllenkrookska familjegraven. Guidningen varar ca 30 min.

Om dessa väggar kunde tala
GUIDAD VISNING I VALLKÄRRA KYRKA
LÖRDAG 10 SEP 15:00 OCH SÖNDAG 11 SEP 15:00

Följ med på en resa tillbaka till 1100-talet 
där väggarna i Vallkärra kyrka får berätta sin 
historia. Hur det kan ha sett ut under valven 
i Vallkärra kyrka. Vilka målningar doldes 
bakom de nu vitkalkade väggarna?
Lars Jacobsson berättar om kyrkans historia 
och visar utvalda delar från fi lmen Om dessa 

väggar kunde tala - om romanskt måleri i Vallkärra kyrka. 
Guidningen varar ca 50 min.

Pipor och pedaler - orgelvisning 
GUIDAD VISNING I NORRA NÖBBELÖVS KYRKA
SÖNDAG 11 SEP 12:00

Karin Werger lär oss lite orgelhistoria och 
visar hur en orgel fungerar. Du får även titta 
inne i instrumentet, bland bälgar, vällarmar 
och pipor. Den som vill får även provspela! 
Guidningen varar ca 30 min.

KULTUR ARVSDAGARNA 9-11 SEPTEMBER 2022

Hans Wallengren
och byns historia, och avslutar med en vand-
ring på kyrkogården. Vi får bl.a höra berät-
telsen om Igelösaskatten, en av de största 
skånska myntskatterna från vikingatiden, som 
hittades i samband med en gravsättning 1924. 
Och om de två gravkoren; Danska graven och 

Följ med på en resa tillbaka till 1100-talet 
där väggarna i Vallkärra kyrka får berätta sin 
historia. Hur det kan ha sett ut under valven 
i Vallkärra kyrka. Vilka målningar doldes 
bakom de nu vitkalkade väggarna?
Lars Jacobsson
och visar utvalda delar från fi lmen 

Karin Werger
visar hur en orgel fungerar. Du får även titta 
inne i instrumentet, bland bälgar, vällarmar 
och pipor. Den som vill får även provspela! 
Guidningen varar ca 30 min.

OM KULTURARVSDAGARNA:
Den 9-11 september 2022 firas återigen kulturarvet runt om i landet, där lokala 
aktörer bidrar med berättelser om kulturhistoriska personer, händelser och miljöer. 
Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga temadag som ska bidra till att 
skapa förståelse, intresse och engagemang för vårt kulturarv.
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När saknaden och vemodet drar  
genom vår kropp
Vid den tid på året när hösten 
börjar gå mot vinter, när löven så 
sakta faller från träden och mörk-
ret tycks täcka alltmer av vår dag. 
Då infinner sig känslan av saknad, 
vemod drar genom vår kropp och 
vår själ. Hela vår existens längtar 
efter ljus, längtar efter hopp, den 
värker efter värme. Blicken söker 
sig uppåt, letar efter det 
som saknas. I denna tid 
infinner sig Allhelgona-
helgen också den en tid av 
saknad och av vemod. Den 
tid då vi låter ljusen lysa 
upp våra kyrkogårdar till 
minne av de som lämnat, 
de älskade som inte längre 
finns kvar. Ljusens lågor 
glittrar gåtfullt mot oss. 
Ibland känns det nästan som 
de vinkar, som de vill skicka ett 
budskap genom mörkret, genom 
tiden, vara den älskades röst. 
Ljusen som lyser i mörkret är en 
påminnelse om att inte ens den 
mörkaste natt kan förbli mörk. 
Ljusets kraft är större och star-
kare än mörkrets även om det 
börjar med en flämtande låga som 
kämpar för att uppnå full lyskraft.

Allhelgona är en sorgens och 
minnenas högtid. En tid när vi får 
låta minnen komma fram, minnen 
från en annan tid. Det får vara 
en högtid där du och jag, tillsam-
mans med många andra får dela 
sorg och kärlek, saknad och smär-
ta allt genomstrukit av ett stråk 
av glädje. Minnen plockas fram 

och gör den saknade verklig och 
levande igen och det är här som 
tacksamheten tränger fram. Tack-
samheten över att ha fått dela liv 
med en älskad, över den tid som 
vi fick tillsammans. Kanske finns 
det också andra känslor med, 
ilska och frustration över att livet 
inte blev som vi tänkt oss. Känslor 
också de helt naturliga och en del 
av den väg som är sorgens.

Jesus sa en gång: Jag är världens 
ljus, den som följer mig ska inte 
vandra i mörkret utan ha livets 
ljus. Ord som är bärare av hopp 
och tillförsikt. Ord som vi får 
bära med oss nära våra hjärtan 
och plocka fram i de stunder vi 
behöver tröst. Ord att lyssna till 
när inga andra ord lyckas trösta.

Ljusen som tänds 
omkring oss denna 
helg bär minnen av de 
saknade men ljusen får 
också vara ett synligt 
tecken för hoppet 
som Jesus förmedlar. 
Kristusljuset slocknar 
aldrig, det lyser vår väg 
in i evigheten liksom att 
dess återsken avspeglar 

sig hos oss här i kväll. Det avspeg-
lar sig i ljusen på våra gravar, i 
människor vi möter. Dess strålar 
ger näring åt vårt hopp och vårt liv.
Som Uppenbarelseboken förmedlar:
 
”Det ska inte mer bli natt, och 
ingen behöver längre ljus från 
någon lampa eller solens ljus, ty 
Herren Gud skall lysa över dem.”
 

Ljusens lågor glittrar gåtfullt mot 
oss. Ibland känns det nästan som de 
vinkar, som de vill skicka ett bud-
skap genom mörkret, genom tiden, 

vara den älskades röst.
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När saknaden och vemodet drar  
genom vår kropp

Låt oss i denna kväll känna för-
tröstan och trygghet i att de som 
lämnat detta livets gräns har del 
i Jesu död och uppståndelse. Att 
döden är bakom oss och att livet 
öppnar sig i hopp och framtid.
Ditt kors skall skina för min blick, 
när sist
jag somnar in, o Herre Jesus Krist.
Då viker natten, morgon bräcker 
klar.
I liv, i död bliv, Herre, hos mig 
kvar.

Anna Svensson Melin

Allhelgonahelgen 
i Torns församling

Kaffe på 
kyrkogårdarna
Vi finns på kyrkogårdarna 
i Vallkärra, Stångby,  
V. Hoby, Håstad, Igelösa, 
Odarslöv och på Freden-
torp med en varm kopp 
kaffe på Alla helgons dag 
lör 5 nov kl 12-16.

Samtal om sorg
Prästerna och diakonerna 
i församlingen finns till-
gängliga för samtal.

Minnesguds-
tjänst
Vi minns de som har läm-
nat oss under året. Ett ljus 
tänds och namnen läses 
upp i minnesgudstjänsten i 
Vallkärra kyrka, Alla hel-
gons dag lör 5 nov kl 18.

Allhelgonamusik
Lör 5 nov 
16.00 Nor-
ra Nöbbe- 
lövs kyrka
Susan 
Syversen, 
harpa
Karin Wer-
ger, sång
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Återblickar Återblickar sommaren 2022sommaren 2022

Välkommen Agneta!
Den 1 september börjar Agneta Carl-
berg tjänst som komminister i Torns 
församling. Flera av er känner säker 
igen Agneta sedan tidigare då hon 
många år har arbetat som komminis-
ter i grannförsamlingen N Nöbbelöv 
och även haft en del gudstjänster här 
i Torn. Den förändring som nu sker 
innebär att Agneta delar sin tjänst lika 
mellan N Nöbbelöv och Torn. Hon 
kommer i huvudsak att arbeta med 
gudstjänster och vuxenfördjupning.

❶❶ Collegium Sanctae Ceciliae
❷❷ Kyrkkaffe i Vallkärra
❸❸ Kaffe i trädgården
❹❹ Robert Bennesh i V Hoby kyrka
❺❺ Karin Werger och Johan-Magnus 

Sjöberg i Håstad kyrka
❻❻ Kaffe i trädgården
❼❼ Friluftsgudstjänst Svenstorp

❶❶ ❷❷

❹❹

❸❸

❺❺ ❻❻

❼❼
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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@svenskakyrkan.se

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

Agneta Carlberg 
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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TACK
FÖR ATT DU ÄR MEDLEM!

Du gör det möjligt för oss att ha:  

Kyrkans öppna förskola och 
andra aktiviteter där små barn 
och deras föräldrar kan mötas. 

Läger, ungdomskaféer 
och andra mötesplatser 

för ungdomar.

Arbete i krissituationer 
med lokala kriscentrum, 
samtalsstöd med mera.

Själavårdssamtal när livet 
känns tufft och man behöver 

någon att prata med.

Stöd till människor på flykt, 
både i Sverige och utomlands.

Ett rikt musikliv med 
körer och musiker.

Underhållet av våra 
kyrkobyggnader och 

kulturarv.

Jourhavande präst som 
människor i krissituationer 
kan kontakta under den tid 
på dygnet då många andra 

resurser är stängda.

Stöd inom vård, 
försvar, universitet 

och fängelser.

Stöd inom vård, 

Olika projekt för 
stöd till människor 

i arbetslöshet.

Stöd till 
svenskar som 
befinner sig 
utomlands.

MEDLEMSKAP

30  nr 3 2021  tidningen finn

Klimatarbete i Sverige 
och världen.

Act Svenska kyrkan, 
som finns på plats vid 

katastrofer och kämpar 
för allas rätt till ett 

värdigt liv. 
Gudstjänster, för alla i livets 

glädjeämnen och sorger, 
förtvivlan och hopp.

Hembesök och sjukhusbesök 
för att stötta sjuka eller 

människor i kris.

Gemenskapsträffar 
för äldre och 
ensamma.

Gratis eller 
subventionerad 

familjerådgivning. 

Tillfälligt ekonomiskt 
stöd när det verkligen 

krisar.

Stöd till de 
som sörjer.

Var med och dela livet - välkommen som medlem!
Som medlem i Svenska kyrkan 
tar vi tillsammans ansvar för en 
värld där människovärde, kär-
lek och en hållbar livskvalitet får 
stå i fokus. 
   I det arbetet är varje medlem 
viktig, inte minst du!
   I Svenska kyrkan delar vi 
många av livtes skeenden med 
varandra. Vi möts vid dop och 

konfimation, vigsel och be-
gravning, i barngrupper och 
gudstjänster, på konserter och 
i körövningar, i samtal och fö-
redrag.
   Varje medlem är också med 
och bidrar till ett rikt kulturliv, 
till att bevara vårt kulturarv och 
till det internationella bistånds- 
och utvecklingsarbetet. 

   Är du inte redan medlem i 
Svenska kyrkan men vill gå med 
behöver du fylla i en inträdes-
blankett, den hittar du på www.
svenskakyrkan.se. Du kan även 
maila namn och adress till 
lundspastorat.exp@svenska-
kyrkan.se så får du en blankett 
hemskickad.
   Välkommen!

Stöd till människor 
som är nya i Sve-
rige, för att de ska lära sig 

svenska och komma in 
i samhället.

MEDLEMSKAP
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