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Det händer i Torns församling

I stallet
det luktade
djur och äng

Babycafé

foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Jul-

och adventstid står för dörren
och det innebär förberedelser
och fixning, allt som ska göras
och sedan upplevas. Det kan ibland bli så mycket
att vi inte får tid till ett möte med julens innersta
kärna. Glädjen, friden och stillheten. Jag hoppas
att ni som läser detta på olika sätt får möta julens
glädjebudskap. En lysande skärva av frid som
kommer oss till möte genom det lilla Jesusbarnet och landar mitt i vår värld. Julgudstjänsterna
förkunnar detta budskap och till kyrkan är alla
välkomna! I år firar vi också i Torns församling
för första gången julbön i församlingshemmet
i Stångby! På julafton möts vi där till en enkel
samling klockan 12 dit stora som små är välkomna.
Kom som du är, ensam eller med din familj!
Jul och adventstiden är också den tid på året tid
när saker står och väger. Något nytt ligger framför
oss, annat ska summeras upp. I denna tid kan vi
också försöka sträcka en hjälpande hand till någon
som behöver det, eller skänka en gåva till Svenska

kyrkans internationella arbete. Alla människor
på jorden hör samman för att Guds skapelse är
en! Vi ber trotsigt och hoppfullt om julefrid även
detta år. Alldeles nära och långt borta. Fokus för
årets julkampanj är barn som lever i ekonomiskt
och socialt utsatta situationer. Sms:a HOPP till
72905 så skänker du 50 kronor eller använd Swish
900 12 23.

Han föddes inte där slottet står,
han föddes mellan en ko och ett får,
i stallet vid lyktans sömniga sken.
Maria smekte hans kind så len,
och krubban blev hans första säng.
I stallet det luktade djur och äng.
(Johannes Møllehave / Lars-Åke Lundberg)
Jag önskar er en fin adventstid
och en välsignad jul!
Dan Fredriksson
församlingsherde i
Torns församling

Kyrktorn utkommer fyra gånger per år, nästa nummer kommer i slutet av mars.
Senaste dag för inlämning av material till nästa nummer är den 1 mars 2017.
Kyrktorn kan du också läsa på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/lund/torn.
Redaktion:
Marie Darte (redaktör), Dan Fredriksson (ansvarig utgivare)
Göran Jönsson (layout), Omslagsbild: Tore Ekelin

2

Onsdagar mellan
9:30 och 11:30 i
Församlingsgården.
Fika till själv
kostnadspris, musik- och sångstund
varje gång. Välkommen tillsammans med dina föräldrar!

Barncafé
Torsdagar mellan 14:00 och
16:00 i Församlingsgården.
Fika till självkostnadspris, musik- och sångstund varje gång.
Välkommen tillsammans med
dina föräldrar!

Våra körer:

Barnkören
övar onsdagar 17 – 17:45.
Ledare: Karin Gustafsson

Torn Gospel
övar i Församlingsgården måndagar mellan 18:55-20:50, välkommen att vara med! Kontakta
Emma Persson på 070-846 48 40
eller torngospel@hotmail.com

Tornkören
Församlingens kyrkokör, övar
tisdagar kl 19 i Församlingsgården. Välkommen att sjunga med!
Kontakta Karin Gustafsson på
046-35 88 67 eller karin.gustafsson@svenskakyrkan.se

foto: Marie Darte

Syförening
för information om syföreningens tider och verksamhet kontakta Ulla Nilsson 046-24 81 81
eller Marie Darte.

Vinterns och vårens

familjegudstjänster:
27 november kl 10:00 i V Hoby kyrka
11 december kl 17:00 i Församlingsgården *
Julafton, 24 december kl 12:00 i Församlingsgården
8 januari kl 14:00 i Håstads kyrka
29 januari kl 11:00 i Församlingsgården *
12 mars kl 11:00 i Församlingsgården *
Palmsöndagen, 9 april kl 11:00 i Församlingsgården *
Långfredagen, 14 april kl 11:00 i Församlingsgården
14 maj kl 17:00 i Församlingsgården
4 juni kl 14:00 i Församlingsgården *
* Mat och fika serveras efteråt till självkostnadspris.
Anmälan om mat till husmor Ann-Christine: 046-35 88 66 eller
ann-christine.nilsson@svenskyrkan.se
Läs mer om familjegudstjänsterna på sidan 13!
Varmt välkomna!

Stick-cafét
startar 18/1 kl 18:30 i församlingsgården då vi stickar virkar
och broderar.
För mer info kontakta:
Eva Åkesson Helen Axelsson
046-24 90 38 046-24 82 52
evanybo@ortofta.com
foto: Marie Darte

Håll ögonen öppna!

Nyskriven
mässa
Den 19 mars uruppförs ny
mässmusik i V Hoby kyrka.
då framförs under mässan
musik som skrivits av studenter på Musikhögskolan
i Malmö.
Medverkar gör Tornkören och studenter på
kyrkomusikerutbildningarna
i Malmö, och de
leds av kompositörerna själva:
Karin Grönberg
och Hampus
Pettersson.
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foto: Göran Jönsson

Ge kollekt direkt med mobilen!

123 105 9757

intar åter den
22/3 Försam
lingsgården.
Kl 19:00 är
du välkommen
till en modevisning med
direktförsäljning av vårkollektionen som visas av bygdens lokala mannekänger.
Kaffe serveras och kaffepengarna går till Svenska kyrkans internationella arbete.

Vill du hyra Tornsalen
för dop-, bröllops- eller
begravningskaffe?
Välkommen att kontakta vår
församlingsvärdinna,
Ann-Christine Nilsson
046-35 88 66

Samtal eller besök
Prästerna och
diakonen står
gärna till tjänst.
Kontaktinformation finns på
sidan 15.
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Bröllopstankar?

Brudkrona, eller brudkrans, är en huvudprydnad som bärs av brudar
på bröllopsdagen. Redan under romartiden smyckades bruden med
blomsterkransar. Förr var det viktigt att bruden bar krona på sitt
bröllop. Idag ser vi att en del har återupptagit den gamla traditionen.
I Torns församling har vi 3 vackra brudkronor till utlåning. De
är skänkta under 50- och 60-talet till kyrkorna i Vallkärra, Stångby
och Västra Hoby.

foto: Magnus Aronson /Ikon

A

Dopklänning

Kom gärna och låna vår fina dopklänning 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.

foto: Annika Åkesson

Seniorshop

Brudkronorna är skänkta under 50- och 60-talet till kyrkorna i Vallkärra,
Stångby och Västra Hoby

Ring församlingsvärdinnan Ann-Christine på tel 046-35 88 66
om du vill låna en brudkrona eller dopklänningen.

Dopoch
vigsellördagar:
3 & 17 dec,
7 & 14 jan,
11 & 25 feb,
11 mar,
8 & 22 apr,
ytterligare
dagar kan
förekomma.

Välkommen att boka en tid på gemensamma expeditionen i Lund
på: 046-35 88 88. Har du frågor och tankar om dop eller vigsel är du
varmt välkommen att höra av dig till någon av våra präster, se sidan
15. Läs även om drop-in-dop på nästa sida.

tt gifta sig kan kännas som
ett stort projekt. Många
lägger mycket energi och
resurser på bröllopsdagen, men det
kan se olika ut. Det som arrangeras
omkring vigseln kan göras både
stort och litet, men själva vigselakten är ganska enkel.
Vi öppnar möjligheten för er
som skulle vilja vigas under enklare former med Drop-in-vigsel i
Vallkärra kyrka en dag då kärleken
står i centrum: Alla hjärtans dag!

Vad sägs
om vigsel
i Vallkärra
kyrka på
Alla hjär
tans dag?

Kom uppklädda eller som ni är, med anhöriga
och vänner eller bara ni två – allt ni behöver är

vigselring och hindersprövning. På
plats möter ni en präst och pratar
om hur vigseln kommer gå till,
psalmer och texter. Därefter förrättas vigseln i Vallkärra kyrka med
vaktmästare och musiker.
Hindersprövning beställer ni
från Skattemyndigheten i god tid
före vigseln. Minst en av er måste
vara medlem i Svenska kyrkan.

Om ni vill meddela att ni kommer kan ni göra det till nedanstående kontaktperson, annars går det
bra att bara dyka upp!

foto: Maria Eddebo Persson /Ikon

foto: Jonas Tobin /IKON

S

wish är en app till telefonen med vilken du enkelt
kan föra över pengar från
ditt bankkonto. För att swisha
kollekt till Torns församling,
anger du swishnummer 123 105
9757. På Torns hemsida kan du
se vilka ändamål kollekten går
till vid ett visst tillfälle.
För sopplunch eller fika kan du
swisha betalningen till ett särskilt swishnummer 123 174
7195. Märk i så fall vad betalningen gäller!

Datum: 14 februari 2017
Tid: 17:00-20:00
Plats: Vallkärra kyrka
Vid frågor kontakta:
Marie Darte
Epost:
marie.darte@svenskakyrkan.se
Tel 046-35 88 65
5

Presentkort

Saffrans
cheesecake

Nu går det att köpa presentkort på tisdagsluncherna i
församlingsgården.
Kanske du själv eller någon i
din närhet skulle uppskatta en
presentkortsgåva?!
Kontakta ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se eller på
telefonnummer 046-35 88 66,

8-10 bitar
ugn 175 grader

foto: Göran Jönsson

om du har fler frågor eller vill
bestämma tid för köp. Kostnad
40 kronor/presentkort.

Tisdagsluncher vintern 2016/17
29 nov Medelhavssoppa med saffran
6 dec

Bröllopssoppa

13 dec Grönkålsoppa
20 dec Julens goda fisksoppa
10 jan Ärtsoppa / Sparrissoppa
17 jan Ängamat
24 jan Het tomatsoppa
31 jan Löksoppa med blomkål
7 feb

Kycklinggratäng med sallad

Tisdags
lunch

i Församlingsgården
inleds med en kort
middagsbön kl
12:00.
Meddela husmor
senast kl 10:00 på
046-35 88 66 att du
kommer.

14 feb Morotsoppa med räkor
21 feb Lök o potatissoppa
28 feb Köttfärssoppa
7 mars Fisksoppa
14 mars Korv o makaronisoppa
21 mars Gulaschsoppa
28 mars Klar grönsakssoppa
4 april Ärtsoppa / svampsoppa
11 april Chili con carne med salad
18 april Minestronesoppa
25 april Vårsoppa med ostsmak
2 maj

Kräftsoppa

9 maj

Lax o spenatpaj med sallad

16 maj Sparrissoppa
23 maj Ärtsoppa /
svampsoppa
30 maj Bröllopssoppa
Välkomna
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foto: Marie Darte

Botten:
75 g pepparkakor
100 g digestivekex
75 g smält smör
Fyllning:
½ g saffran
1 ¼ dl strösocker
1 tsk varmt vatten
400 g färskost, Philadelphia,
rumsvarm
1 msk vetemjöl
1 tsk vaniljsocker
3 ägg
Garnering:
Hackade pistaschnötter o
färsk frukt
1. Blanda alla
ingredienser
till bottnen i
en matberedare med
metallkniv och tryck ut
smulorna i en rund form ca
20 cm i diameter och grädda
mitt i ugnen c:a 8 min
2. Låt svalna
3. Stöt saffran med lite av sockret och lös upp det med lite
varmt vatten
4. Vispa färskost o strösocker.
Vispa i saffran, vetemjöl och
vaniljsocker
5. Till sist tillsätter man 3 ägg,
ett i taget
6. Häll fyllningen över bottnen
och grädda i nedre delen av
ugnen c:a 40 min
7. Låt svalna, gärna över natten, och garnera sen med pistaschnötter och färsk frukt,
lite vispad grädde

Två röster:
Genom att deltaga i församlingens bibelstudiegrupp får
jag en vägledning i att läsa
och förstå Bibelns budskap
och innehåll. Studier av och
diskussioner kring texterna i
denna 2000 år gammal bok som varit och är ett rättesnöre för generationer kristna hjälper och stärker mig i min
tro och i min vardag.
I bibelstudiegruppen upp
lever jag berikande samtal
men får också ”undervisning” bara genom att lyssna
på dem, som vet och kan mer
om denna stora bok.
/Annica Boman
Jag gick med i bibelgruppen
för att försöka lära mig lite
om bibeltexternas mysterium.
Det blir trevliga samtal efter
att vi läst en text till exempel. Det är mycket intressant.
Mycket som står i olika texter,
kan man förvånas över hur
det stämmer med nutiden,
fast det är skrivet för så länge
sedan. Vi har också mycket
trevligt i gruppen.
/ Ingegärd Persson

foto: Marie Darte

Nej jag har inte läst boken,
men jag har sett filmen!

S

å kan vi nutidsmänniskor svara när någon vill testa hur
kulturella vi är. Filmen är mer lättillgänglig än en tjock
tegelsten till bok. Vi är en liten grupp i Torn som ändå har
valt tegelstenen , inte för att läsa från pärm till pärm, men för att en
stund var annan vecka samtala om några texter ur tegelstenen. Det
är ju ändå världens i särklass mest lästa och spridda bok. Det är den
bok som mer än något annat har påverkat författare, konstnärer och
musiker i två tusen år. Jag talar naturligtvis om Bibeln. Vi är inte
fler än att det finns utrymme för dig som är intresserad. Vi träffas
tisdagar i udda veckor 10:00 - 11:30. Jag som håller i gruppen heter
Staffan Åkerlund tel. 070-219 80 12.
Välkommen!

Receptet är hämtat från
tidningen Hembakat.se
foto: Marie Darte
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Advent och jul

25 december 7:00 i Västra Hoby kyrka
Tidig juldagsmorgon önskar vi varandra god jul
och vi firar stämningsfull julotta i Västra Hoby
kyrka. Dagens tema är ”Jesu födelse”.

i Torns församling

Advent och jul står inför dörren och här nedan
följer vad som sker i gudstjänstväg i församlingen.
Kom och dela gemenskapen och låt tillsammans
glädjas och förundras över advents väntan och
julens stora mysterium!

26 december 10:00 i N Nöbbelövs kyrka
På Annandag jul med temat ”Martyrerna” samlar
vi oss i grannförsamlingens kyrka och firar gemensam högmässa. Mitt i julens glädjebud påminns
vi om de som har lidit döden (martyrerna) för sin
tros skull. Något som sker än idag, varje dag, i
vår värld.

27 november 10:00 i Västra Hoby kyrka
Första Advent med temat ”Ett nådens år”
firar vi med högmässa, körsång och musik, och med predikan för små och stora.

3 december 18:30 i Västra Hoby kyrka

1
2

31 december 16:00 i Vallkärra kyrka
1

Njut av Torn Gospels årliga julkonsert!

4 december 14:00 i Stångby kyrka
På andra advent med temat ”Guds rike
är nära” firar vi adventsgudstjänst med
carols/julsånger. Efteråt har Stångbys
byaförening sin årliga och härliga julmarknad i
byastugan.

1 januari 18:00 i Igelösa kyrka
På årets första dag firar vi nyårsmässa tillsammans.

6 januari 10:00 i Stångby kyrka
Vi firar Trettondedag jul och får lyssna till berättelsen om hur de vise männen har följt en stjärna på
himlen och hittar fram till det nyfödda Jesusbarnet.
Med sig har de gåvor, men inte vilka som helst:
det är gåvor som passar ett kungabarn!

11 december 17 i Församlingsgården
Tredje advent med temat ”Bana väg för
Herren” firar vi med familjegudstjänst och
barnens luciatåg. Alla barn är välkomna
att vara med i tåget och församlingen sjunger
tillsammans luciasångerna! Mat och fika serveras
efteråt till självkostnadspris.

13 december 19 i Håstads kyrka
På luciadagen skrider kören Grannlåts luciatåg in
i kyrkan och bjuder på stämningsfull luciakonsert.

På årets sista dag firar vi enkel nyårsbön tillsammans. Låt oss tacka för året som gått, lämna
dagarna i Guds händer som bär, och låt oss be
tillsammans för det nya år som väntar.

Marie Darte, präst

1
1 1

foto: Marie Darte (1) och Göran Jönsson (2)

18 december 17 i Vallkärra kyrka
Fjärde advent med temat ”Herrens moder”
firar vi med sånggudstjänst. Vi sjunger in
julen med psalmer och julsånger!

24 december, på julafton
Med temat ”Den heliga natten”, firar vi två gudstjänster: Klockan 12 firar vi familjegudstjänst i
församlingsgården, där vi bland annat sjunger
julpsalmer, tittar på krubban och de bibliska figurerna.
Klockan 14 firar vi julbön i Igelösa kyrka.
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Skördefest
i Igelösa

P

å tacksägelsedagen den nionde oktober firade
vi skördegudstjänst i Igelösa kyrka. Kyrkan var
smyckad med frukt, grönsaker och annan skörd som
lokala bybor bidragit med. Igelösaborna Mia och Åsa
hade smyckat kyrkan. Tornkören och barnkören förgyllde gudstjänsten med sånger och prästen Christian
höll en predikan om att leva livet i tacksamhet för alla
Guds gåvor, även han bidrog med sång och musik.
Under gudstjänsten visades också ett diplom upp,
ett diplom som Torns församling mottagit som bevis
för att Lunds pastorat diplomerats med utnämningen
”Kyrka för fairtrade” av Föreningen för fairtrade och
Sveriges Kristna råd. Att motta det här diplomat passade särskilt bra på tacksägelsedagen, då vi denna
dag påminns om att jordens resurser är ändliga, och
att vi måste handskas varsamt med dessa.
1
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1

Efter gudstjänsten arrangerade byföreningen i
Igelösa en skördefest, där man kunde köpa soppa,
grillad korv, samt kaffe och äppelkaka till självkostnadspris. Överskottet från matförsäljningen skänktes
till SOS Barnbyar. Det fanns aktiviteter för barnen
och under tiden som festen pågick, underhöll de lokala musikerna Christofer Ståhle och Mikael Nilsson.
Dagen avrundades med en konsert i kyrkan med
prästen Christian Sturesson och musikern Karin Gustafsson. Det var en mycket lyckad dag, och vi ser
fram emot liknande arrangemang nästa år!
text: Christian Sturesson
foto: Marie Darte (1), Sara Jälén (2), Göran Jönsson
2
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I mitten på oktober fick församlingens Stickcafé besök
av Öresundsquiltarna, som med hjälp av tyglappar
gjorde vackra broderier.

D

iakoni är grekiska och betyder tjänst. Som
kristna är vi alla kallade att i Jesus efterföljd tjäna varandra. Det handlar om
kristen tro i handling. All diakoni utgår ifrån tanken att vi människor behöver varandras stöd och
hjälp. ”Ibland behöver jag din hjälp. En annan
gång kanske jag kan stödja dig”. Diakoni handlar
om kärlekens gärningar och diakonin hämtar sin
inspiration i hur Jesus handlade mot sina medmänniskor.
Som diakon är min uppgift att arbeta med diakoni tillsammans med ideella krafter i församlingen, andra anställda och i samarbete med andra
aktörer. Att stå på de utsattas sida är ett av de löften
jag gav när jag vigdes till diakon.
Det är roligt att få vara diakon i Torns församling. Tillsammans med Christian Sturesson och
Karin Gustavsson förbereds i skrivandets stund en
minnesgudstjänst inför Allhelgonadagen.
Jag finns tillgänglig för samtal, så vill du prata
om små eller stora saker som rör livet, är du välkommen att ringa mig, så bestämmer vi ett möte.
Bra att veta är att jag har tystnadsplikt.
Tills nu har jag varit med på två stickcaféer.
Den 12 oktober hade stickcaféet besök av Öresundsquiltarna. Lisbeth Bergström berättade om
quiltning och dess historia, samt visade sina
fantastiska quiltade konstverk. Vi avslutade med
trevlig fika.
Allt Gott!
text: Eva Hällje Macheridis, foto: Marie Darte
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Vi firar många fina och härliga
gudstjänster i Torns församling
– inte minst våra familjegudstjänster. Familjegudstjänsterna
firas ibland ute i våra kyrkor, men
också i församlingsgården som ligger på Vallkärravägen 14 i Stångby. Gudstjänsterna är alltid gratis
och ibland serveras det mat och fika
efteråt till självkostnadspris. Läs
mer nedan om var och när!
27 november kl 10:00 i V Hoby kyrka

Första Advent firar vi med högmässa, körsång
och musik, och med predikan för små och stora.

11 december kl 17:00 i Församlingsgården
Tredje advent firar vi med familjegudstjänst och
barnens luciatåg. Alla barn är välkomna att vara
med i tåget och församlingen sjunger tillsammans luciasångerna! Mat och fika serveras
efteråt till självkostnadspris. Anmälan om mat
till husmor Ann-Christine: 046-35 88 66 eller
ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se

Julafton, 24 december kl 12:00 i
Församlingsgården
Vi firar familjegudstjänst i församlingsgården,
där vi bland annat sjunger julpsalmer, tittar på
krubban och de bibliska figurerna, tänder ljus
och ber för alla världens barn, och så äter vi
pepparkakor.

8 januari kl 14:00 i Håstads kyrka
Vi firar söndagsgudstjänt och efteråt blir det
långfika i kyrkan med 7 sorters kakor.

29 januari kl 11:00 i Församlingsgården
Diakonin kan ha många sidor. Att dela varandra liv
och vardag är en sådan. Att mötas över en kopp kaffe,
att se och lyssna till varandra och att göra en utflykt
tillsammans, som Torns församling gjorde i början på
september tillsammans med Norra Nöbbelövs församling, är exempel på andra.

Församlingen har dopfest en gång per termin.
Alla är givetvis välkomna och alla nydöpta
bjuds in att hämta sin dopdroppe i glas. Efter
härlig gudstjänst serveras det mat och fika till
självkostnadspris. Anmälan om mat till husmor
Ann-Christine: 046-35 88 66 eller ann-christine.
nilsson@svenskakyrkan.se

foto: Marie Darte

Vinterns och vårens familjegudstjänster

2 mars kl 11:00 i Församlingsgården
Vi firar familjegudstjänst i fastetid. Mat och fika
serveras efteråt till självkostnadspris. Anmälan
om mat till husmor Ann-Christine: 046-35 88 66
eller ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se

Palmsöndagen, 9 april kl 11:00 i
Församlingsgården
På Palmsöndagen firar vi familjegudstjänst och
tittar på påsklandskapet. Mat och fika serveras
efteråt till självkostnadspris. Anmälan om mat
till husmor Ann-Christine: 046-35 88 66 eller
ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se

Långfredagen, 14 april kl 11:00 i
Församlingsgården
På Långfredagen möts vi till familjegudstjänst.
Det är Jesu dödsdag och vi samtalar om livets
svarta och om sorg och smärta.

14 maj kl 17:00 i Församlingsgården
Året 2017 firar vi reformationsjubileum. Martin
Luther var en katolsk munk på 1500-talet som
hade en del tankar som ville reformera den
katolska kyrkan, men som i stället blev en ny
kyrkotradition, i vilken Svenska kyrkan står i. Vi
firar reformationens 500-årsjubileum bland annat med en musikalgudstjänst som heter ”Luthers ungar”. Musikalen är ett samarbete mellan
Torns och Norra Nöbbelövs församlingar och
deras fantastiska körer. Torns barnkör kommer
att jobba med denna musikal.

4 juni kl 14:00 i Församlingsgården
Kyrkans födelsedag, som man brukar kalla
Pingstdagen, firar vi med tårtgudstjänst i församlingsgården. Efteråt blir det kalas och fiskdamm. Anmälan om fika till husmor Ann-Christine: 046-35 88 66 eller ann-christine.nilsson@
svenskakyrkan.se.
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Gudstjänster
27 nov 10:00

V Hoby

3 dec 18:30
4 dec 14:00
11 dec 17:00

V Hoby
Stångby
Församlingsgården
Håstad
Vallkärra

13 dec 19:00
18 dec 17:00
24 dec 12:00

25 dec
26 dec
31 dec
1 jan
6 jan
8 jan

14:00
07:00
10:00
16:00
18:00
10:00
14:00

15 jan 10:00
22 jan 10:00
29 jan 11:00
5 feb 10:00
12 feb 10:00
19 feb 10:00
26 feb 10:00

1 mars 19:00
5 mars 10:00
12 mars 11:00

Församlingsgården
Igelösa
V Hoby
N Nöbbelöv
Vallkärra
Igelösa
Stångby
Håstad
V Hoby
Vallkärra
Församlingsgården
Stångby
Vallkärra
Igelösa
Håstad

19 mars 17:00

N Nöbbelöv
Stångby
Församlingsgården
V Hoby

26 mars 10:00
2 april 10:00

Vallkärra
Stångby

Församlingsgården är öppen tis – fre 10-12
Vallkärravägen 14, 226 51 Lund
tel: 046-35 88 66, 046-35 87 00 (vx), fax: 046-12 62 55
e-post: lund.torn.forsamling@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/lund/torn
Expedition
besök: Petersgården, Trollebergsvägen 43. Tel: 046-35 88 88
öppet: mån – fre 9 - 15, lunchstängt 11:30 – 12:30
postadress: Box 1096, 221 04 Lund

Första advent, Högmässa med predikan för små och stora
Barnkören och Tornkören sjunger
Torn Gospels julkonsert
Andra advent, Adventsgudstjänst med carols
Tredje advent, Familjegudstjänst och barnens luciatåg, mat och
fika serveras efteråt till självkostnadspris.
Luciadagen, Luciakonsert med kören Grannlåt
Fjärde advent, Vi sjunger in julen, gudstjänst
Tornkören sjunger
Julafton, Familjegudstjänst med krubbvisning
Julafton, Julbön
Juldagen, Julotta
Annandag jul, Sammanlyst högmässa
Nyårsafton, Nyårsbön
Nyårsdagen, Nyårsmässa
Trettondedag jul, Högmässa
Första söndagen efter Trettondedagen,
Gudstjänst och sju sorters kakor. Långfika i kyrkan.
Andra söndagen efter Trettondedagen, Högmässa
Tredje söndagen efter Trettondedagen, Högmässa
Fjärde söndagen efter Trettondedagen, Familjegudstjänst med
dopfest, mat och fika serveras efteråt till självkostnadspris.
Kyndelsmässodagen, Barnkören sjunger, Högmässa, Tornkören
sjunger
Septuagesima, Högmässa
Sexagesima, Visgudstjänst
Fastlagssöndagen, Söndagsgudstjänst, Event, kickstarta fastan,
syförening och stickcafé ordnar med försäljning av bröd och
stickalster.
Askonsdagen, Sammanlyst Askonsdagsmässa
Första söndagen i fastan, Högmässa
Andra söndagen i fastan, Familjegudstjänst i Fastetid, mat och
fika serveras efteråt till självkostnadspris.
Tredje söndagen i fastan, Högmässa med nyskriven mässmusik
av elever från musikhögskolan i Malmö, Tornkören sjunger
Jungfru Marie bebådelsedag, Högmässa
Femte söndagen i fastan, Högmässa

Med reservation för eventuella ändringar. Fler gudstjänster planeras! Håll därför utkik på
Torns hemsida, anslagstavlor och i lördagens tidning. Mässa innebär att nattvard firas.
Vallkärra kyrka är öppen dagligen året om 10-18 för besök och andakt.
Lördagar och söndagar är kyrkan i Igelösa öppen 11-18 och Stångby 10-18.
14

Torns församling

Präster

Dan Fredriksson
Marie Darte
Christian Sturesson

046-35 88 51
070-558 88 52
046-35 88 65
072-983 93 79
046-35 88 68
070-562 88 66

Diakon

Eva Hällje Macheridis 046-35 88 53
Kyrkomusiker

Karin Gustafsson
Hanna Forsblad
Gospelkör

Emma Persson

dan.fredriksson@svenskakyrkan.se
mobil
marie.darte@svenskakyrkan.se
mobil
christian.sturesson@svenskakyrkan.se

eva.macheridis@svenskakyrkan.se

046-35 88 67 karin.gustafsson@svenskakyrkan.se
070-820 29 35 mobil
föräldraledig hanna.forsblad@svenskakyrkan.se
070-846 48 40 persson.emmae@gmail.com

Församlingsvärdinna

Ann-Christine Nilsson 046-35 88 66 ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se
076-607 70 28 mobil
Kyrkvaktmästare

Kerstin Lindström

070-820 28 45 kerstin.lindstrom@svenskakyrkan.se

Församlingsrådets ordförande

Lars Jacobsson

Kyrktorn redaktion

Göran Jönsson

070-579 13 69 dalsro361@gmail.com
046-24 83 45

goran.jonsson@svenskakyrkan.se
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#####

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

#####

Barncafé
1
2
3
4
U S Adventsgudstjänst
5
MB, Lunch
6
MB, Babycafé
7
Barncafé
8
9
10
U FG Familjegtj, Lucia m.m. 11
12
MB, Lunch
13
MB, Babycafé
14
Barncafé
15
16
17
18
¯ V Vi sjunger in julen
19
MB, Lunch
20
21
22
23
F FG Krubvisning,U I Julbön 24
25
U VH Julotta
26
% NL Högmässa
27
28
29
30

UV

12 December

Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör

% S Högmässa

Mån
Ons MB, Babycafé

% VH Högmässa

% V Högmässa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

#####

Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis

Ons
Tor

Fre
Lör

Sön

Mån
Tis

Ons
Tor

Fre
Lör

Sön

Mån
Tis

Ons
Tor

Fre
Lör

Sön

Mån
Tis

Ons
Tor

#####

MB, Babycafé
1
Barncafé
2
3
4
% S Högm, barn- o Tornkör 5
6
MB, Sopplunch
7
MB, Babycafé
8
Barncafé
9
10
11
12
% V Högmässa
13
MB, Lunch
14
MB, Babycafé
15
Barncafé
16
17
18
19
¯I Visgudstjänst
20
MB, Lunch
21
MB, Babycafé
22
Barncafé
23
24
25
26
U H Fastlagssöndagen
27
MB, Lunch
28
29
30

2 Februari

Kalendarium December 2016 - Mars 2017

Fre

U H Sju sorters kakor

% I Nyårsmässa

1 Januari

Sön
Mån
Tis
Ons

Sön

MB, Lunch

Tor

Tis

Barncafé

Lör

Tor
Fre
Sön

MB, Lunch

Lör

Tis

Barncafé

Ons MB, Babycafé

Mån

Tor

Fre
Sön

MB, Lunch

Lör

Tis

Barncafé

U FG Familjegtj m dopfest

Ons MB, Babycafé

Mån

Tor

Fre
Lör

Sön

Mån

Fre

Ons

% S Högmässa

Presstopp Kyrktorn

% NL, Askonsdagsmässa, MB, Babycafé

3 Mars

Sön

MB, Lunch

Lör

Mån

Ons MB, Babycafé

Barncafé

Tis

Barncafé

Tor

Tor

Fre

Sön

MB, Lunch

U FG Familjegtjänst

Lör

Tis

Barncafé

Ons MB, Babycafé

Mån

Tor

Fre

Lör

Sön % VH Högm. Nyskriven musik

MB, Lunch

Mån

Tis

Barncafé

Ons MB, Babycafé, Seniorshop

Tor

Fre

Sön

MB, Lunch

% V Högmässa

Lör

Tis

Barncafé

Ons MB, Babycafé

Mån

Tor

31 Tis MB, Lunch
31 Fre
31 Fre
Nyårsbön
U = gudstjänst, % = mässa, ¯ = musikgudstjänst, MB = morgonbön, F = familjegudstjänst, T = temakväll,
V = Vallkärra, S = Stångby, VH = V Hoby, H = Håstad, I = Igelösa, FG = Församlingsgården, NL = Norra Nöbbelöv

