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Stilla veckan

Vi

foto: Göran Jönsson

lysa. Våra liv har fått en ny mening. Ett ljus och
en mening som finns där också när vi inte själva
kan se eller ge uttryck för det. Tvärs genom sekler
och tider får vi känna och dela kvinnornas glädje
över deras oväntade möte med livet när de gått ut
för att smycka döden.
Det är den största kärleken, utgiven för oss.
Liv spirar in där vi minst av allt anar det, också
i döden. Livet kommer ständigt till oss på nytt,
i varje ögonblick. Vi möter det varje år i vårens
spirande hopp som en påminnelse. Låt oss ta tillvara på detta hopp! Se vad det kan föra med sig
för möjligheter in i våra liv!
Glad påsk!
Anna Svensson Melin
vik. församlingsherde i
Torns församling

Kyrktorn utkommer fyra gånger per år, nästa nummer kommer i slutet av maj 2017.
Senaste dag för inlämning av material till nästa nummer är den 5 maj 2017.
Kyrktorn kan du också läsa på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/lund/torn.
Redaktion:
Marie Darte (redaktör), Anna Svensson Melin (ansvarig utgivare)
Göran Jönsson (layout), Omslagsbild: Tore Ekelin
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är inne i stilla veckan. Snart ska vi åter
få fira påskdagens
glädje och triumf,
känslor så skilda från de som rådde den första påskdagen. Då var
det istället några ledsna kvinnor
som gav sig iväg för att se på en
älskad väns grav. Förtvivlan och
gränslös sorg följde dem på deras
vandring. Vägen de gick var säkert
inte lång men det var en vandring
som förändrade historien.
Väl framme började marken skaka runt omkring dem. Från himlen stiger en ängel ner och
berättar att de inte ska vara rädda. Den de letar
efter har döden inte kunnat hålla kvar, Jesus har
uppstått.
Kvinnorna vet nog inte vad de ska tro, vad
hade du själv trott? De springer därifrån fyllda av
känslor som nu blivit fler. Någonstans inom dem
har en liten strimma av ljus blivit tänd, det ljus
som vi kallar hopp och som lyser i det svartaste
mörker. Kan det som ängeln berättade verkligen
vara sant? Kan livets grundförutsättning ha satts
på ända? Ljuset inom dem växer sig starkare och
starkare och så får de se honom! Jesus som de såg
dö kommer nu gående emot dem som om inget
hade hänt.
Det var på en begravningsplats som livet förändrades för alltid och det var där som det stod
klart att ondska aldrig slutligen kan segra över
godhet, att mörker aldrig kan segra över ljus.
Dagen som började i sorg och mörker vändes
till glädje och liv. Gud gjorde det omöjliga möjligt.
Det kvinnorna var med om gäller också oss idag.
Det ljus som tändes där på begravningsplatsen
lyser ännu. Hoppet som tändes har aldrig slutat

Det händer i Torns församling
Vårens familjegudstjänster i
foto: Marie Darte

Onsdagar mellan
9:30 och 11:30

Barncafé

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

Våra körer:

Barnkören (F-klass-2)
övar onsdagar 17 – 17:45.
Ledare: Karin Gustafsson
Sånggruppen (åk 3-6)
övar onsdagar 16-16:45
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

Församlingsgården

Palmsöndagen, 9 april 11:00 *
Långfredagen, 14 april 11:00
14 maj 16:00 Luthers ungar se sidan 10
4 juni 14:00 *

foto: Marie Darte

I Församlingsgården:

Babycafé

* 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!

Passionsandakter i stilla veckan
10 april 19.00 Igelösa kyrka:
Musik med Hanna Forsblad och Olof och Ellika Bråliden.
11 april 19.00 Håstad kyrka: Gruppen Tumaini sjunger.
12 april 19.00 V Hoby kyrka:
Musik med Hampus Pettersson och Karin Gustafsson.

Påskens gudstjänster
13 april 19.00 Vallkärra kyrka: Skärtorsdagsmässa
14 april 15.00 Vallkärra kyrka: Långfredagsgudstjänst
16 april 10.00 Vallkärra kyrka: Påskdagsmässa,
Tornkören medverkar
17 april 18:00 N Nöbbelöv: Annandag påsk, Emmausmässa (sammanlyst)
Varmt välkomna!

Musikalen
Stickcafét
foto: Marie Darte

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

12/4, 26/4, 10/5 och 24/5 kl
18:30 i församlingsgården då
stickar, virkar och broderar vi.
För mer info kontakta:
Eva Åkesson Helen Axelsson
046-24 90 38 046-24 82 52
evanybo@ortofta.com

Luthers ungar
Torns församlings barnkör,
Nöbbelövs församlings mellankör och kören 2545:an framför
musikalen ”Luthers ungar” vid
två tillfällen den 14 maj: 10.00
i Norra Nöbbelövs kyrka och
16.00 i församlingsgården i
Stångby
Läs mer på sidan 10!
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Ge kollekt direkt med mobilen!

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.

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

Den 17 september 2017 är det
kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt
16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren
Mer om valet i kommande
numer av Kyrktorn.

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:
8 apr,
6, 20 & 27
maj
10 jun
ytterligare
dagar kan
förekomma.

Det går även att ha dop i eller i anslutning till söndagens gudstjänst.
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.

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!

foto: Göran Jönsson

123 105 9757

Kladdkaka med kokostosca
Kladdkaka är ett av de mest
sökta recepten på nätet. Inte så
konstigt när något så lättbakat
blir så otroligt gott. Tänk då
vad smaskigt det blir om man
toppar kladdkakan med sötseg
kokostosca! Välj gärna större
bitar av kokos, så kallade kokosflagor.

Ingredienser
Kladdkaka
Portioner: ger ca 40 bitar
4 ägg
6 dl socker
175 g smör
3 dl vetemjöl
1 dl kakao
2 krm salt
1 tsk vaniljsocker

Kokostosca
75 g smör
2 dl socker
1 1/2 dl vispgrädde
1 dl ljus sirap
200 g kokos (gärna större kokosflagor)

Så här gör du
Bra att veta när du ändrar antalet
portioner. Detta recept är gjort
för ger ca 40 bitar portioner.
När du ändrar antalet portioner

så ändras också mängden i ingredienserna. I vissa fall kan detta
resultera i att tillagningstiden
behöver justeras.
1. Sätt ugnen på 200°C.
2. Kladdkaka: Vispa ägg och
socker pösigt med elvisp i en
bunke.
3. Smält smöret i en kastrull.
Tillsätt vetemjöl, kakao, salt
vaniljsocker. Rör till en jämn
smet.
4. Blanda chokladsmeten försiktig med äggsmeten.
5. Häll smeten i en bakpappersklädd långpanna, ca 30 x 40
cm.
6. Grädda kakan mitt i ugnen 1012 minuter.
7. Kokostosca: Blanda smör,
socker, grädde och sirap i en
kastrull. Koka upp och låt smeten sjuda ett par minuter under ständig omrörning. Passa
så den inte bränner vid. Tillsätt
kokosen och sjud ytterligare
någon minut.
8. Ta ut kladdkakan ur ugnen.
Bred försiktigt toscasmeten
över kakan och grädda ytterligare ca 10 minuter tills
toscatäcket fått fin färg.
9. Låt kakan svalna något. Skär
i bitar.

Presentkort

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

foto: Göran Jönsson

Tisdagsluncher våren 2017
4 apr

Ärtsoppa /
svampsoppa

Tisdagslunch

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

18 apr Chili con carne
2 maj

Kräftsoppa

16 maj Sparris soppa
30 maj Bröllopssoppa
Välkomna

foto: Marie Darte
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Odarslövs kyrka

– åter i sin forna glans.

D

e yttre underhållsarbetena på Odarslövs
kyrka har nu slutförts till stor glädje för
bygden.Vi har tidigare rapporterat om
den omfattande renoveringen av tornet. Nu har
även resten av kyrkans yttre delar restaurerats.
Resterande del av taket har lagts om och försetts
med zinkplåt.
Grundförstärkningar under mark har gjorts på
de delar som tillkom vid Brunius restaurering
vid mitten av 1800-talet dvs. sidoskepp, kor och
del av mittskepp. Samtidigt har dräneringen lagts
om. Denna bristande grundläggning samt senare

Taket pappades om och den gamla korrigerade plåten
ersattes med Zinkplåt.

Grundkonstruktionen som den ser ut, numera ingjuten för att kyrkan ska kunna stå stabilt. Ny dränering har genomförts.

alltför omfattande dräneringsarbeten runt kyrkan
tros vara orsaken till de sprickor som ledde till
kyrkans stängning 1991 och dess avlysning 2002.
Fasaden har renoverats genom att kalkputsen
knackats ner och ersatts med ny kalkputs samt därefter kalkats eller vittats som vi säger på skånska.
I samband med att putsen togs ner hittades dels
en igenmurad port på mittskeppets sydsida dels
igenmurade luckor på tornet, vilket är intressant
och påminner om tidigare restaurering och ombyggnad av kyrkan.
Fasadens tegelornamentik har restaurerats genom att trasigt tegel bytts ut, samtliga fogar frästs
ur och därefter fogats om. Brunius vackra tegelin-
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fattningar, som är kännetecknande för såväl kyrkans exteriör som interiör, är därmed återställda i
ursprungligt skick.
De blyinfattade fönstren har renoverats av
blyglassmeden på ett pietetsfullt sätt. Även de
karaktärsfyllda ytterdörrarna har genomgått en
grundlig renovering.
Avslutningsvis har de genom åren uppkomna
sprickorna inuti kyrkan lagats. Sprickor som under
senare år varit i stort sett oförändrade, vilket borgar för att de förhoppningsvis inte ska återkomma
inom överskådlig tid. Ett stort tack till allt gott
hantverk och alla de som arbetat för och bidragit
till att kyrkan nu återfått sin forna glans.

Gamla tornluckor återfanns
när putsen
knackades ned.
Nyrenoverade
fönster har kommit på plats,
nya fönsterbleck i zink har
ersatt de stulna i
koppar

Nu hoppas vi på framtiden dvs. att finna en
lämplig användning av kyrkobyggnaden framöver.
Arbete pågår såväl på stiftsnivå som lokalt
inom pastoratet för att komma vidare i denna
fråga.
Att se Odarslövs kyrka som en del av kunskapsstråket i Lund är en intressant tanke med Domkyrkan i ena ändan och Odarslövs kyrka i den andra
av detta stråk. Odarslövs kyrka blir på detta sätt en
Fogar frästes ut
och ersattes med
nya.
Fönster ovan
västra porten
renoverades och
de äldre färgade
glasen var hela
så de kunde
bevaras.
Portar har
renoverats och
oljats.

angelägenhet inte bara för Torns församling utan
för hela Lunds pastorat och även för Lunds stift.
En viktig del i detta arbete är att pastoratet
nyligen tillsatt en styrgrupp för utveckling av
kyrkans närvaro på Brunnshög. Samverkan med
stiftet fortgår inom ramen för ett samarbetsprojekt
inom stiftet avseende kyrkorna i Odarslöv, Ö. Nöbbelöv, Virke och Häglinge. Ett projekt i vilket även
Church Conservation Trust från England deltar
med intressanta erfarenheter. Arkitektstudenter
från Arkitektskolan i Lund har nyligen genom
en masterkurs i byggnadsvård arbetat med olika
förslag beträffande kyrkans framtida användning,
vilket väckt många intressanta tankar.
Nu pryder Odarslövs kyrka åter sin plats i landskapet till stor glädje för hela bygden och inte
minst för Torns församling och Odarslövsborna.
Nu hoppas vi bara på att kyrkobyggnaden åter
kan fyllas med ett intressant och givande innehåll.
Text: Lars Jacobsson
Foto: Charlotta Lindahl
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Vi är Tor

Vi

är Tornkören! Vi är församlingens egna traditionella
kyrkokör och vi sjunger en blandad repertoar av klassiskt, folkligt, psalmer och modernare musik. Vi sjunger
oftast i tre till fyra stämmor med noter till stöd.
Vi övar på tisdagskvällar i församlingsgården i Stångby. Vi tränar
in sånger för att sjunga i församlingens gudstjänster ett par gånger per
termin, men också för att utvecklas individuellt och i grupp som en kör
med goda sångare. Att sjunga tillsammans är ett unikt sätt att umgås
med människor – då man både får ge ton åt sin röst och lyssna in den
mot andras. Sjunger gör man med hela kroppen och medvetandet och
i det finns både glädje och utmaning.
Tornkören är en härlig grupp människor i blandade åldrar, vi har
god gemenskap och den obligatoriska fikapausen brukar upptas av
bubblande samtal.

8

rnkören!
Om du längtar efter att sjunga tillsammans med
andra och vill vara med i vår kör är du välkommen att
komma på vår ”Prova-på-gång” den 25 april!
Att ha sångvana och notläsningsförmåga är en fördel,
men inte alltid en nödvändighet. Kontakta mig så kan vi
prata om dina förutsättningar för att vara med i kören!
Kontakt: karin.gustafsson@svenskakyrkan.se
Prova-på-gång: Tisdag 25/4 kl 19-21

text: Karin Gustafsson
foto: Göran Jönsson

Nyfiken?

Kom till vår
öppna
”Prova-pågång”
den 25 april!
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Musikalen

Luthers
ungar

Genom ett samarbete mellan Torns församlings
barnkör och Nöbbelövs församlings mellankör
och kören 2545:an uppförs musikalen ”Luthers
ungar” vid två tillfällen den 14 maj!
2017 är ett jubileumsår för reformationen och
vi sätter ljuset på Martin Luther och hans familj.
Karin Runow har skrivit musikalen som utspelar sig en vanlig dag 1539 – och genom sånger och
teater får vi lära känna personer och tankar som
omgav Luther.
Stora som små är välkomna att komma och
se och höra!
Dag:
Söndag 14 maj
Plats och tid:
10:00 Norra Nöbbelövs kyrka
och
16:00 Församlingsgården i Stångby
Foto Magnus Aronson /IKON
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Söndagsskola på

S

om isländsk präst i Sverige har jag ofta
fått frågan vad skillnaderna är mellan den
isländska kyrkan och Svenska kyrkan. Och
eftersom båda är evangelisk-lutherska kyrkor i norra Europa skulle man kunna tro att det
inte är särskilt mycket som skiljer dem åt. Men när
man betänker att Island är en liten ö i mitten av
Atlanten med trehundratrettio tusen invånare som
har varit tvungen att kämpa för sin frihet och inte
fick självständighet förrän 1944, då inser man att
det är rätt mycket som i grunden är annorlunda.
Som uppvuxen i isländska kyrkan och med stor
erfarenhet av arbete med barn och familjer tycker
jag att det är intressant hur olika som kyrkorna
har fokus gällande barnverksamhet. Givetvis är
det svårt att generalisera och varje församling är
olika, men utifrån min erfarenhet efter att ha arbetat med olika församlingar, ungdomsgrupper och
kristna sommarläger för barn kan jag åtminstone
kortfattat beskriva vissa strukturer i barngrupperna på Island. Särskilt gäller det hur isländska

• Bibelberättelse med antingen objektorienterad undervisning eller med hjälp av stora
bilder, därefter en diskussion.
• Vi sjunger några sånger till, de flesta med
rörelser eller teckenspråk som kopplas också
till berättelsen.
• Dockteater där dockorna har vardagliga problem som kopplas till berättelsen.
• Vi sjunger tre sånger till, slutar sedan alltid
med barnpsalmen ”Håll min lilla hand” när vi
sitter i en ring och håller varandras händer.
• Fika och barnen får klistermärke och målarbild med anknytning till dagens berättelse.

söndagsskolor struktureras. Det är en gammal
tradition med djupa rötter som har utvecklats under många år.
Program för en vanlig söndagsskola är ungefär:
• Vi börjar i kyrkan, barnen går fram till
altaret och sedan sjunger vi en barnpsalm
tillsammans som alla kan med rörelser eller
teckenspråk.
• Ett barn hämtar med hjälp av en ledare ett
ljus från altaret och bär det ut ur kyrkan.
Gruppen går i procession tillsammans ut ur
kyrkan medan vi sjunger en annan sång som
alla kan.
• Vi samlas i ett rum med dynor på golvet som
barnen kan sitta på. Bakom finns stolar där
föräldrar som följer med kan sitta.
• Vi tänder ljus på ett litet altare, ett för Gud,
ett för medmänniskan. Sedan gör vi korsets
tecken och ber en bön som alla kan.
• Vi sjunger sången ”Dagen i dag gjorde Herren Gud” och sedan två sånger till. Det är
alltid någon som ackompanjerar med gitarr
eller piano.

foto: Göran Jönsson

Island

foto: María Guðrún Gunnlaugsdóttir

Det finns en söndagsskoleverksamhet i nästan
varje församling över hela Island och man kan vara
säker på att strukturen är ungefär likadan. Jag har
starka minnen från söndagsskolan där jag deltog
mellan tre och åtta års ålder. Jag tyckte sångerna
var fina, berättelserna intressanta och dockspelet
roligt. Jag är idag tacksam för att söndagsskolan
gav mig ett starkt minne av glädje, gemenskap och
reflektion i kyrkan och hjälpte till att bygga upp
grunden för trons betydelse i mitt liv.
Det är ett tydligt fokus i den isländska kyrkan på verksamheter för barn och ungdomar som
innehåller inte bara bibelundervisning, glädjefulla
barnpsalmer och varm gemenskap, men också
tillbedjan. Det finns många olika resurser och
material för varje termin med något nytt, intressant
tema. Till exempel kom en ny docka denna termin
som är en ny karaktär i dockteatern. Dockan kom
tillsammans med en affisch som barnen kan fylla
i med olika klistermärken utifrån söndagens tema.
Det är kanske värt att nämna att den isländska
kyrkan fortfarande är statskyrka och att runt 75 %
av befolkningen är medlemmar även om många
inte är aktiva. Många kommer till kyrkan när de
ska ha dop, vigsel eller begravning. Men eftersom
det är en populär tradition att låta barnen vara med
i söndagsskolan när de är små då har de flesta det
minnet. Ett minne som blir som ett näringsrikt
mellanmål på vägen.

María Guðrún Gunnlaugsdóttir
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Ur

kyrkobokföringsregistret
Döpta i Torns församling 2016
30 jan
30 jan
07 feb
23 apr
29 apr
07 maj
28 maj
04 juni
04 juni
04 juni
05 juni
05 juni
11 juni
18 juni
18 juni
13 aug
14 aug
27 aug
10 sep
10 sep
10 sep
01 okt
15 okt
06 nov
12 nov
19 nov
19 nov
27 nov
03 dec

Hilda Greta Cederholm, Västra Hoby kyrka
Lykke Linnéa Erna Anderhov, Vallkärra kyrka
Elias Arula, Stångby kyrka
Julian Hannes Widar Reimers, Lunds domkyrka
Theo Elias Havinder, Norra Nöbbelövs kyrka
Nathalie Annie Irene Bjernklev, Stångby kyrka
Emilio Mattias Ekholst, Norra Nöbbelövs kyrka
Ilse Edith Linnéa Dahlenius, Västra Hoby kyrka
Aron Nicolas Valentin Karlsson Sjöström, Vallkärra kyrka
Emanuel Klas Olof Björkström, Vallkärra kyrka
Myra Mia-Maria Melander, Stångby kyrka
Stina Ingegärd Melander, Stångby kyrka
Sixten Bo Hidefält, Klosterkyrkan
Gustav Harry Anders Ahlqvist, Stångby kyrka
Enya Aline Lisbeth Lager, Stångby kyrka
Oscar Axel Viking Böhmer, Klosterkyrkan
Eric Alexander Lennart Nilsson, Igelösa kyrka
Sofia Ingrid Frida Andersson, Norra Nöbbelövs kyrka
Oscar Karl Viktor Linninge, Stångby kyrka
Lucas Noel Elliot Köhler, Lunds domkyrka
Knut Gustaf Alexander Bennergård, Igelösa kyrka
Astrid Anny Majken Lord, Klosterkyrkan
Elsa Eleonora Louise Wedin, Stångby kyrka
Ingrid Birgitta Ulrica Charlotte Fredriksson, Vallkärra kyrka
Gabriel Vincent Matteo Oskarsson, Lunds domkyrka
Linnea Wirandi, Stångby kyrka
Signe Maria Olofsson, Stångby kyrka
Elin Gezelius, Stångby kyrka
Matilda Lisa Nyberg, Vallkärra kyrka

foto: Jonas Tobin /Ikon
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foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Avlidna medlemmar begravda i Torns församling 2016
22 dec Nils Torsten Jeppsson f. 1923
14 marsEva Anita Mariann Klein f. 1956
02 apr Knut Manfred Åkesson f. 1925
14 apr Lisbeth Ingegerd Karlsson f. 1953
10 maj Ernst Gotthard Åkesson f. 1927
11 juni Lars Einar Lönne f. 1931
30 aug Erik Ove Georg Sövgren f. 1931
15 sep Algot Ossian Olsson f. 1918
25 sep Maj-Britt Jönsson f. 1925
24 nov Bo Anders Gunnar Jönsson f. 1960
24 nov Anna Christina Hargne Granath f. 1966

Personal

I samband med fastlagssöndagens gudstjänst
i Håstads kyrka uppmärksammade vi tre medarbetare i vår församling nämligen vår vikarierande
församlingsherde Anna Svensson Melin och våra
kyrkvärdar Kerstin Årnes och Ulla-Britt Ströman.

foto: Kristina Strand Larsson

Till följd av Dans nya uppdrag hälsar vi Anna
varmt välkommen till vår församling som vikarierande församlingsherde. Anna är väl förtrogen
med Lunds pastorat efter en lång tid som präst
i Lund och i Lunds östra stadsförsamling med
placering i Maria Magdalena kyrka. Det är vår
förhoppning att du ska trivas här hos oss och finna
glädje i ditt arbete i vår församling.

Jag heter Anna Svensson
Melin. Är född och uppvuxen i Nättraby som ligger
utanför Karlskrona. Kom
som 20-åring till Lund för
att studera och blev sedan
kvar. Jag har en son och en
dotter. Juni 1995 prästvigdes jag i Lunds Domkyrka av KG Hammar och jag har sedan dess
arbetat som präst i Lunds kommun. De senaste
16 åren i Maria Magdalena kyrka, i det som nu
är Lunds östra stadsförsamling.

Kerstin lämnar sitt uppdrag som kyrkvärd i
Torns församling med särskild anknytning till
Håstads kyrka och Ulla-Britt tar över detta uppdrag.
Vi tackar Kerstin för de tio
år som du verkat som kyrkvärd
i vår församling. Ditt engagemang har varit till stor glädje för
oss församlingsbor. Du är väl
förankrad i kyrkans liv genom
din tjänst som församlingsvärd
i Lunds östra stadsförsamling.
När du nu lämnar ditt kyrkvärdsuppdrag här i
Håstad vill vi framföra ett varmt tack och önska
dig allt gott framöver.
Vi hälsar Ulla-Britt välkommen till uppdraget som kyrkvärd i Torns församling med
särskild anknytning till Håstad.
Ditt intresse och engagemang
i vår församling bland annat i
Tornkören och församlingsrådet gör dig väl skickad att åtaga
dig detta uppdrag. Vi hälsar dig varmt välkommen
och önskar dig all lycka med de arbetsuppgifter
som nu väntar.
Text: Lars Jacobsson
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foto: FB

Vår församlingsherde Dan Fredriksson har förordnats som
vikarierande domprost och til�lika kyrkoherde i Lunds pastorat
från årets början fram till augusti
månads utgång. Vi önskar Dan
lycka till med sitt nya och viktiga uppdrag.

foto: Göran Jönsson

foto: Göran Jönsson

Välkomna och tack!

foto: Alex & Martin /Ikon

Gudstjänster
26 mars 10:00

Vallkärra

Jungfru Marie bebådelsedag. Högmässa

2 april 10:00

Stångby

5 i fastan. Högmässa

9 april 11:00
10 april 19:00

Församlingsgården
Igellösa

11 april 19:00

Håstad

12 april 19:00

Västra Hoby

13 april 19:00

Vallkärra

Palmsöndag. Familjegudstjänst, sånggruppen och barnkören
medverkar, visning av påsklandskapet
Passionsandakt,
musik med Hanna Forsblad, Olof och Ellika Bråliden
Passionsandakt,
musik med sånggruppen Tumaini
Passionsandakt,
musik med Hampus Pettersson och Karin Gustafsson
Skärtorsdag. Skärtorsdagsmässa

14 april 11:00

Långfredag. Familjegudstjänst

15:00
16 april 10:00

Församlingsgården
Vallkärra
Vallkärra

17 april 18:00

N Nöbbelöv

Annandag påsk. Emmausmässa (sammanlyst)

23 april 10:00

Håstad

2 i påsktiden. Lovsångsmässa, Torn gospel medverkar

30 april 18:00

Igellösa

7 maj 10:00

Stångby

3 i påsktiden. Visgudstjänst, musik med Marcus Persson,
Kristin Sjöholm och Christian Sturesson
4 i påsktiden. Högmässa

14 maj 16:00

Långfredagsgudstjänst
Påskdagen. Påskdagsmässa, Tornkören medverkar

Församlingsgården
Vallkärra
Håstad
Stångby
mosse
Stångby

5 i påsktiden. Musikalen Luthers ungar

11 juni 10:00

Församlingsgården
Igelösa

Pingstdagen. Tårtgudstjänst, sånggruppen och barnkören medverkar
Heliga trefaldighets dag. Visgudstjänst

18 juni 10:00

Västra Hoby

1 e. tref. Högmässa

23 juni 16:00

Vallkärra

Sommarmusik med Sylvia Loft och Mats Larsson

26 juni 14:00

N Nöbbelöv

Midsommardagen. Friluftsgudstjänst

25 juni 10:00

N Nöbbelöv

Johannes Döparens dag. Högmässa

21 maj 10:00
16:00
25 maj 8:00
28 maj 10:00
4 juni 14:00

Bönsöndagen. Högmässa, Tornkören medverkar
Musikgudstjänst till minne av Sigvard Ledel
Kristi Himmelfärds dag. Gökotta, musik med Göran Jackson.
Ta med filt och fikakorg!
Söndagen före pingst. 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.
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Torns församling

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
Präster

Anna Svensson Melin 046-35 87 80
073-448 57 80
Marie Darte
046-35 88 65
072-983 93 79
Christian Sturesson
046-35 88 68
070-562 88 66
Diakon

Eva Hällje Macheridis 046-35 88 53
Kyrkomusiker

Karin Gustafsson
Hanna Forsblad
Gospelkör

Emma Persson

anna.s.melin@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

3 Mars

% S Högmässa

Barncafé

Ons MB, Babycafé
Tor
Fre
Sön

MB, Lunch

Lör

Tis

Barncafé

Ons MB, Babycafé

Mån

Tor
Fre
Sön

MB, Lunch

U FG Familjegtjänst

Lör

Tis

Barncafé

Ons MB, Babycafé

Mån

Tor
Fre
Lör
Sön % VH Högm. Nyskriven musik
Mån
Tis MB, Lunch
Ons MB, Babycafé, Seniorshop
Barncafé
Tor
Fre
Sön

MB, Lunch

% V Högmässa

Lör

Tis

Barncafé

Ons MB, Babycafé

Mån

Tor
Fre

2017

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

2017

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

Sön

Mån
Tis

MB, Lunch

2017

1
MB, Lunch
2
MB, Babycafé
3
Barncafé
4
Presstopp Kyrktorn
5
6
% S Högmässa
7
8
MB, Lunch
9
MB, Babycafé
10
Barncafé
11
12
13
U FG Musikal Luthers ungar 14
15
MB, Lunch
16
MB, Babycafé
17
Barncafé
18
19
20
% V Högmässa, U H
21
22
MB, Lunch
23
MB, Babycafé
24
U Stångby mosse gökotta 25
26
27
% S Högmässa
28
29
30

5 Maj

Kalendarium Mars 2017 - Juni 2017

¯I Visgudstjänst

1
% S Högmässa
2
3
MB, Lunch
4
MB, Babycafé
5
Barncafé
6
7
8
U FG Familjegtjänst
9
Passionsandakt I
10
MB, Passionsandakt H
11
MB, Passionsandakt VH
12
% V Skärtorsdagsmässa
13
U FG F, U V Långfredagsgtj 14
15
% V Påskdagsmässa
16
% NL Emmausmässa
17
18
MB, Lunch
19
MB, Babycafé
20
Barncafé
21
22
% H Lovsångsmässa
23
24
MB, Lunch
25
MB, Babycafé
26
Barncafé
27
28
29
30

4 April

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

Sön

% VH Högmässa

¯I Visgudstjänst

U FG Tårtgudstjänst

Barncafé

6 Juni

Tor

Fre

Lör

Sön

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

Mån

Tis

Ons

Tor

¯ V Sommarmusik

U friluftsgtj NL

Fre

% NL Högmässa

Lör

Sön

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

31 Mån
31 Ons MB, Babycafé
31 Lör
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

