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Goda herdar
– då och nu

En

av söndagarna
efter påsk har
temat ”den gode
herden”, där får
man höra hur Jesus talar om sig
själv som en herde. Bilden av Jesus som en herde är mycket gammal, arkeologiska fynd i bl.a. Rom
som är daterade ända tillbaka till
200-talet visar avbildningar av Jesus som en man
med ett får på axlarna, eller en man som vallar flera
får. Du känner säkert också igen bilden från våra
kyrkor, eller kanske från tavlor som finns både i
hem, församlingshem och missionshus. Jesus har
något väldigt milt över sig när han bär det lilla
värnlösa lammet på sina axlar.
För många människor är herdemotivet främmande. I en urban livsstil stöter man inte på några
herdar eller får, och knappt några andra djur och
djurskötare heller. Så är det dock inte här, i Torns
församling. Här har många herdar kommit och gått
under årens lopp, inte fåraherdar främst men djurskötare av annat slag, och framförallt: markägare,
som förvaltat jorden på samma sätt som herden
har att förvalta över flocken; och jag tror det är
förvaltandet som är själva innebörden av Jesu
ord om sig själv som en herde. Jesus förvaltar,
sköter om och ansvarar för sin kyrka på samma
sätt som en herde eller lantbrukare förvaltar över
det som är hans.
Jesu förvaltarskap lär oss två saker: först och
främst att han är inte bara är upphov utan också
den ständigt flödande inspirationskällan till vår
kristna tro. Vi kan läsa om honom i bibeln och

foto: Göran Jönsson

tro det vi läser, men tron måste också väckas och
bli levande av honom själv, den levande Kristus
som uppstod från döden och som finns mitt ibland
genom sin helige Ande. Vi lär oss också att vi ska
vara goda förvaltare, dels över kyrkan och dess liv
i egenskap av att vara hans apostlar; men också att
vara goda förvaltare av den skapelse och det liv
han ger oss som gåva, både i och utanför kyrkans
väggar. Våra liv och det vi fått att förvalta blir
vår gåva tillbaka till den som är alla goda gåvors
givare.
Christian Sturesson
präst Torns församling

Kyrktorn utkommer fyra gånger per år, nästa nummer kommer i slutet av augusti 2017.
Senaste dag för inlämning av material till nästa nummer är den 4 augusti 2017.
Kyrktorn kan du också läsa på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/lund/torn.
Redaktion:
Anna Svensson Melin (redaktör & ansvarig utgivare)
Göran Jönsson (layout), Omslagsbild: Tore Ekelin
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Det händer i Torns församling
I Församlingsgården:

Familjegudstjänst med tårtkalas

Onsdagar mellan
9:30 och 11:30

Barncafé
Torsdagar mellan
14:00 och 16:00.
Barnverksamheten gör sommaruppehåll 7 juni – 30 aug.

Körerna startar v 35
Barnkören (F-klass-2)
övar onsdagar 17 – 17:45.
Sånggruppen (åk 3-6)
övar onsdagar 16-16:45

Tornkören
Församlingens kyrkokör,
övar tisdagar kl 19-21.
Ledare: Hanna Forsblad

Torn Gospel
övar måndagar 18:55-20:50.
Ledare: Emma Persson

He’s Alive!

- Vårkonsert med Torn Gospel i Västra Hoby kyrka den
3 juni kl 18:30.
Varmt välkommen!
En del av församlingens
verksamheter gör sommar
uppehåll men vi inbjuder till

Sommarcafé

onsdagar 14:00-16:00
7 juni till 12 juli
se sidan 5

foto: Marie Darte

Babycafé

4 juni 14:00 Församlingsgården:
Barnkören och Sånggruppen medverkar, Terminsavslutning
med barnverksamheten. Fiskdamm till barnen. Mat och fika
serveras efteråt till självkostnadspris.

Midsommarmusik med andakt
23 juni 16:00 Vallkärra kyrka:
Sommarmusik Sylvia Loft och Mats Larsson. Efteråt är alla
välkomna till Linåkersparken där midsommarfirandet fortsätter

Musik i sommarkväll med andakt
2 juli 19:00 Håstads kyrka:
Christian Sturesson spelar och sjunger
9 juli 19:00 Vallkärra kyrka: ”Fåglar i lyrik och musik”
med Göran och Elisabeth Jackson och Ulf Berggren.
16 juli 19:00 Igelösa kyrka:
Gursus, folkmusik/jazzduo bestående av Sven Midgren och
Ida Karlsson
23 juli 19:00 Stångby kyrka: ”Från fåglarnas rike”
med riksspelmansduon Dråm
30 juli 19:00 Västra Hoby kyrka:
Orgelkonsert med Maja Malmström

Friluftsgudstjänster
25 maj 8:00

Stångby mosse: Gökotta, musik Göran
Jackson, ta med filt och kaffekorg
24 jun 14:00 Nöbbelövsgården
6 aug 14:00 Bösmöllan:
mässingssextetten Desideria medverkar
20 aug 14:00 Svenstorp:
Limhamns brassband medverkar
Varmt välkomna!

Torsdagen 8 juni kl 18:30 äger ett spännande
samtal om språket i Bibeln rum i Igelösa
kyrka mellan författaren Björn Ranelid och
biskop Johan Tyrberg med vik församlingsherde Anna Svensson Melin som samtalsledare.
Andakt.

foto: Martin Lindeborg

foto: Privat

Björn Ranelid och biskop Johan till Igelösa kyrka
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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:
10, 17 juni
1, 8, 22, 29
juli
5, 12 augusti
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

Sommarcafé

Norra Nöbbelöv

Cafékalender

juni

tisdag

juli

Vi möts i skuggan av de
stora blodbokarna i trädgården vid Nöbbelövsgården.
Prat, lek och pysselverkstad.
Brunch, glass och fika finns
att köpa till självkostnadspris. Vi avslutar varje gång
i kyrkan med middagsbön i
Taizeanda.
Öppet 10 – 12:15
tisdag, onsdag och torsdag
den 27 juni – 13 juli

onsdag
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torsdag

Torn

Välkomna till församlingsgården, stora
8
som små, att ta en fika i trädgården när det
T
är fint väder eller inomhus om det regnar.
15
Vill du sitta med ett handarbete, hjälpa
T
22
oss lägga ett pussel, spela kubb eller bara
T
prata? Caféet är en mötesplats i församN 29
N lingen när våra vanliga verksamheter gör
T
terminsuppehåll. Där finns fika att köpa, en
N 6
N
trädgård att vistas i, någon att prata med.
T
Leksaker finns och sångstund för barnen!
N 13
N
Öppet 14 – 16
T
onsdagar 7 juni – 12 juli.
N= N Nöbbelöv

Silltårta
Ingredienser
10 -12 bitar
1 paket Polarbröd Jubileumskaka (4 st halvmånar)
500 gram matjessill
5 hårdkokta ägg
3 dl crème fraiche
100 g färskost
1 stor rödlök
svartpeppar
ett knippe gräslök
Lägg matjessillen i ett durkslag
och låt vätskan rinna av. Koka

äggen och låt svalna, skiva sedan
tunt. Vispa crème fraiche fluffig
med en elvisp och rör sedan ner
färskosten. Finhacka rödlök och
blanda ner – men spara en bit lök
till dekoration av silltårtan.
Krama försiktigt vätskan ur
matjessillen och skär den mindre
bitar. Rör ner i crème fraicheröran och smaka av med svartpeppar.
Lägg en hel, rund, Jubileums
kaka på ett fat. Bred över hälften
av sillröran och lägg sedan de
skivade äggen i ett jämnt lager
ovanpå. Lägg på ett till lager av
Jubileumskaka och bred ut sillröra. Dekorera tårtan med röd-

lök och klippt gräslök. Servera
genast.
Tips! Den här silltårtan är
gjord utan gelatin eller annan
stabiliserande ingrediens vilket
innebär att den blir lite fuktig
om den står länge i kylen. Vill
du ändå förbereda så vänta med
att breda ut översta lagret till
strax innan servering så blir den
snyggast
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www.polarbrod.se/recept/underbara-claras-silltarta/

Hoppas att vi ses i sommartiden önskar personalen i Torns och Norra Nöbbelövs församlingar!

Sommarmusik med andakt
Valkärra kyrka
23 juni kl 16:00
Midsommarmusik
Inled det traditionsenliga
midsommarfirandet i Vallkärra kyrka, där Sylvia Loft
och Mats Larsson bjuder på
musik. Efteråt är alla välkomna till Linåkersparken
där firandet fortsätter.

Vallkärra kyrka
9 juli kl 19:00
”Fåglar i musik
och lyrik”
Göran och Elisabeth
Jackson tillsammans
med Ulf Berggren
spelar och läser texter
under rubriken ”Fåglar i musik och lyrik”.
Dikter och musik behandlar temat och vi
får höra orgel, piano,
kornett och näverlur.

foto: Linda Mickelsson /Ikon
foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Håstad kyrka
2 juli kl 19:00
”Väckelsens barnbarn”

Christian Sturesson inleder sommarens ”Musik i
sommarkväll”. Christian tolkar kända och okända
sånger och psalmer från den svenska väckelsetiden. Tolkningarna är personliga och tillför något
nytt till sångerna, samtidigt bevaras det som en
gång gjort dem så omtyckta.
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Igelösa kyrka
16 juli kl 19:00
Gursus
Kan inställda tåg
leda till något
gott? I detta fall
till ett oväntat
möte mellan
en folk- och
en jazzmusiker
vilket ledde till
att duon Gursus
uppstod. Med
fiol och saxofon
framför de sin
lekfulla, kraftfulla, expressiva,
och lite motsträviga musik som
är en fusion mellan egna låtar, traditionell folkmusik och improvisation. Ida Karlssons varma
ton och säregna spelstil möter Sven Midgrens
stabila danssväng och dynamiska klang. Soundet är tätt, ärligt och så nära att en kan känna
doften av vedröken från stugan där duon repar.

i Torns församling 2017
Stångby kyrka
23 juli kl 19:00
”Från fåglarnas rike”

Riksspelmansduon Dråm bjuder på en konsert
för att uppmärksamma att det år 2017 gått 500 år
sedan Martin Luther spikade upp sina berömda
95 teser i Wittenberg, vilket blev startskottet för
reformationen och protestantismen. Få religösa

profiler har haft ett så nära förhållande till musik
som Luther, en genuin musikälskare och skicklig
lutenist som ofta, gärna och väl sjöng tillsammans
med vänner, kollegor och familj. Hans passion för
musiken drev honom till att bland annat skriva
flera koraler som återfinns i våra psalmböcker
än i dag. Många av dessa skrev han under sin
exil på slottet Wartburg, där han dessutom fann
tröst i fågelsången och signerade sina brev ”från
fåglarnas rike”.
Det tidiga 1500-talet var en omvälvande tid:
socialt, religiöst men också musikaliskt. Den spännande kontrasten mellan medeltid och renässans
lyfts fram med repertoaren som sträcker sig från
Martin Luthers favoritkompositörer Josquin Desprez och Ludvig Senfl fram till Luthers egna verk
och högrenässansens färgsprakande flerstämmighet. Populära folkvisor och kyrklig musik från
1500-talets första del lyfts fram på tidstrogna instrument som harpa, moraharpa, viola da gamba,
renässanssäckpipa och sång.

V Hoby kyrka
30 juli kl 19:00
Orgelafton bland jubilarer
I V Hoby kyrka står en Eskil Lundén-orgel byggd 1904, en av få i
sitt slag som finns bevarade. Den
flyttades från Odarslövs kyrka för
att åter kunna tas i bruk år 2004.
Maja Malmström är organist i Kirsebergskyrkan i Malmö och bjuder på orgelmusik från läktaren.
På programmet står bland annat
musik av Niels Wilhelm Gade och
Gustaf Hägg som firar 200- respektive 150-årsjubileum i år!

Torns församling sammarbetar med
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D

en 14 maj spelades musikalen ”Luthers
ungar” upp i Torns församlingsgård. Musikalen är skriven av Karin Runow och utspelar sig i Wittenberg 1539. Vi fick ta del
av en vanlig dag i familjen Luthers liv, med fokus på
hur det var att vara barn på den tiden, och om reformationens och Martin Luthers viktigaste ståndpunkter.
Medverkande från Torns församling var barnkören,
Christian Sturesson (präst) och Karin Gustafsson (musiker). Genomförandet av musikalen är ett samarbete
mellan Torn och Norra Nöbbelövs församlingar med
särskilt fokus på att uppmärksamma reformationens
500-årsjubileum. Karin Gustavsson och Yvonne Carlström har tillsammans övat med alla medverkande
och förberett framträdandet sedan en tid tillbaka och
vi i Torns församling vill rikta ett stort tack till dem!
text: Christian Sturesson
foto: Göran Jönsson
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Kyrkoguiden©
Berättelser ur vår kulturhistoria

K

yrkorna är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. De är oftast de äldsta
byggnaderna i landskapet och var också
länge en central och viktig del av livet för befolkningen på orten.
Så kallad ”kyrkoturism” är ett växande fenomen. Redan 2007 gjorde Svenska kyrkan en undersökning som då visade att 36 % av svenskarna
varje år besöker en kyrka i Sverige i egenskap
av turist.
Audioguiderna och bildspelen är ett sätt att nå
ut med information om kyrkan och dess historia
även under de tider kyrkan är stängd eller obemannad. Många ”turistar” också hemma framför sin
dator och då är bildspel med en berättarröst som
guidar ett utmärkt sätt att informera om kyrkan.
På dessa sidor presenterars kulturhistoriska
fakta om svenska kyrkor i samtliga 25 landskap,
från Skåne till Lappland. Målet är att här framöver
samla de flesta kyrkor i landet, mestadels tillhörande Svenska kyrkan.
Guiderna kan med fördel avlyssnas via mobiltelefonen när man besöker kyrkan. Har man
hörlurar stör man heller inte andra besökare.
Torns församling har valt att koppla guiden
till en QR-kod. Genom denna lyssnar man via en
webbsida som är anpassad för smartphones.
Kyrkoguiden

©

Berättelser ur vår kulturhistoria
STARTSIDA / SK!NE / KARTA

Vallkärra kyrka

00:00

04:08

Foto Lunds stift / Max Laserna.

BILDSPEL (se och lyssna på en berättelse om kyrkans historia)
Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel:
Christer Smedberg. Foto: Lunds stift / Max Laserna.
Källor:

Webb: Torns församling.

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Pdf: ”Stora Råby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Lunds stift. Max Laserna.
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2014. Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Läs om kyrkan

Vallkärra kyrka (3:08)
Av den ursprungliga kyrkan
som byggdes på 1100-talet
finns i dag endast koret
kvar. I mitten av 1800-talet
genomfördes en genomgripande ombyggnad av
Lundaprofessorn Carl Georg Brunius, som ledde till kan kyrkan då blev
tre gånger så stor.
Och när kyrkan renoverades i början av
1900-talet under ledning av domkyrkoarkitekt
Theodor Wåhlin fick Vallkärra sitt nuvarande utseende.
Då upptäckte man överkalkade romanska målningar som emellertid var i mycket dåligt skick.
Dessa flyttades till Historiska museet i Lund och
de medeltida kryssvalven bröts ner, långhuset
höjdes och tunnvalv göts i såväl långhus som kor.
Altaruppsatsen flyttades upp till långskeppets
östvägg.
... Fortsätter på: www.kyrkoguiden.se/skane_192.html

Stångby kyrka (4:11)
Stångby kyrka är från
1100-talet och på norra sidan av långhuset har man
tagit fram rester efter en
romansk sandstensportal
och en romansk fönsteromfattning, och även på södra
långsidan har man låtit markera en romansk fönsteröppning.
När kyrkan byggdes om på 1800-talet under
ledning av Carl Georg Brunius revs ett gammalt
vapenhus. Innan dess hade man i juni 1830 besiktigat kyrkan och konstaterade då att två kyrkklockor hängde i en mindre tornanordning. När
den svenska hären under Karl XI:s ledning ryckt
fram över Kävlingeån den 4 december 1676 för
att möta danskarna, fungerade detta torn som ett
strategiskt riktmärke, men den avgörande drabbningen mellan härarna kom dock att utkämpas
närmare Lund.
Den större klockan av de båda som fanns i tornet hade en inskription som berättade att den första
gången var gjuten 1670 av Jehremias Ludvig och
sedan blivit omgjuten 1736. Den mindre klockan
bar inskription med årtalet MDCIX och namnet
på gjutaren, Hans Wolf Endtfeller.
... Fortsätter på: www.kyrkoguiden.se/skane_190.html

Västra Hoby kyrka (4:19)
Västra Hoby har en plats i
historien om kampen om
Skåne.
I november 1676 befann
sig en svensk här under konung Carl XI på marsch mot
Malmö. Efter att blivit tillbakatvingade av danskarna vid Kävlingeån, lät
svenskarna beskjuta Hoby kyrkby med artilleri.
Månaden efter, den 4 december möttes de svenska
och danska trupperna igen - i slaget vid Lund,
som är det blodigaste slaget någonsin på nordisk
mark. Det blev cirka 50 procentiga förluster på
båda sidor. 6500 danska soldater och cirka 3000
svenska stupade.
Kyrktornet är en rest från den dåvarande kyrkan
på platsen, en kyrka som stammade från medeltiden, och som revs när den nuvarande kyrkobyggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet efter
ritningarna upprättades av byggmästare N. Thulin
i Malmö. Den gamla kyrkan revs till grunden,
men man behöll det medeltida västtornet och det
dyrbara blyet som legat på taken togs till vara.
Även en del annat byggnadsmaterial återanvändes
vid kyrkbygget.

Igelösa kyrka (4:03)
Det sägs att när Igelösa
kyrka byggdes på 1100-talet
uppfördes den med överblivet material från domkyrkobygget i Lund.
Som så många andra
kyrkor så välvdes kyrkan
på 1400-talet, samtidigt som man reste tornet.
En ritning från mitten av 1800-talet visar att tornet
då hade en invändig trappa förlagd i den södra
muren. Trappan revs sannolikt när kyrkan byggdes
om 1859 under ledning av domkyrkoarkitekten i
Lund Carl Georg Brunius.
På 1600-talet tillbyggdes gravkoren i söder.
Den ena koret kallas ”den danska graven” och
byggdes på 1500-talet för släkterna Ulfeldt och
Hvitfeldt.
Ovanpå detta ligger det Gyllenkrookska koret, där det finns två sarkofager av marmor som
innehåller stoftet av landshövdingen baron Axel
Gyllenkrook och dennes hustru. Hans vapensköld
som kröns av friherrliga krona och två hjälmar.
... Fortsätter på: www.kyrkoguiden.se/skane_031.html

... Fortsätter på: www.kyrkoguiden.se/skane_451.html

Håstads kyrka (3:39)
Håstad nämns i Nordens
äldsta bevarade dokument,
ett donationsbrev gällande
domkyrkan i Lund daterat
till 1085 av kung Knud IV
av Danmark, som senare
blivit känd som Knut den
helige. Detta gåvobrev räknas som en av grundstenarna i Danmarks och Skånes historia, eftersom
det inte finns några liknande dokument i Norden
från denna tid.
Kyrkan uppfördes dock först på 1100- eller
1200-talet, och tornet tillkom under senare delen
av medeltiden. Under medeltiden hade kyrkan en
ingång åt söder. Vid en sentida restaureringen av
kyrkan knackades resterna av denna fram och kan
ses på utsidan av muren. Tornet störtade samman
på 1780-talet och när ett nytt strax efter uppfördes
övergav man den gamla klockstapeln och hängde
kyrkklockorna i det nybyggda tornet.
... Fortsätter på: www.kyrkoguiden.se/skane_183.html

Fakta:
Rutkod (eng. QR code, Quick Response Code)
kod i form av ett mönster av små rutor eller
prickar som inläst i dator kan omvandlas till data.
Sådana rutkoder finns på skyltar i vapenhuset i
våra kyrkor och innehåller webbadressen till Kyrkoguiden©. Om man har en smartmobil med kamera och en app för att skanna rutkoder slipper
man då skriva in adressen för att se webbsidan.
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KONFIRMAND

V

älkommen till dig som funderar på att
vara med i konfirmandgrupp!
Det är något både roligt och vlärorikt.
Många härliga upplevelser och äventyr.
Under konfirmandtiden lär du känna nya vänner
och får vara med och dela många av det stora
livsfrågorna. Vara med och upptäcka insidan av
kyrkan.
Nu finns alla konfirmandgrupper som erbjuds
på: www.svenskakyrkan.se/lund/konfirmand Du
kan kolla om det finns en grupp för dig! Vilken
dag som passar och tid på året. Några har tema
andra inte. Om du har vänner som vill gå i samma
grupp som du spelar det ingen roll var man bor.
Inte heller om du är döpt redan eller inte. Om du
är medlem eller inte. Allt det löser vi under året.
I alla grupper finns många ledare som du också
får lära känna.
Vad är det då att vara konfirmand? Det handlar
om att i en grupp samtala, göra drama, uppleva
och leka kring viktiga frågor. Det handlar om att
fundera kring sitt och andras liv och få verktyg för
livet.Det handlar om vänskap och gemenskap. Det
handlar om tro och tvivel, kunskap och mysterium.
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På Nöbbelövs & Torns församlingar finns:

Creative mode
Med teater, musik, färg och form delta i konfirmandgrupp Tisdagar varannan vecka och läger
på höstlovet.
Kostnad 400 kr.

Vinterresan
Med vintersport på läger i Dalarna.
Torsdagar varannan vecka och läger på vinterlovet.
Kostnad 700 kr.

Olsäng-sport
Sommarläger med sport på schemat. Få träffar
under termin men mer under augusti.
Kostnad 1400 kr.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/lund/
nobbelov/konfirmand
Du kan också kolla in grupperna via facebook via gruppsidor. Eller kolla bilder på
Instagram på ”Ledmig”
Frågor eller anmälan:
Jacob Eriksson
jacob.eriksson@svenskakyrkan.se
046-35 88 50

Personal
Tack!

Stångby kyrka, fjärde söndagen i påsktiden, då
temat var ”Vägen till livet”.

Maria Gunnlaugsdottir har nu fullgjort sitt
år som pastorsadjunkt här i Torns och Norra
Nöbbelövs församling. Ett första år som präst
i Svenska kyrkan är till ända. Vi tackar för året
som gått, hoppas att din tjänstgöring hos oss
varit berikande och önskar dig all lycka i din
framtida gärning som präst.
Karin Gustafsson har under det senaste
året vikarierat som kyrkomusiker under Hannas
föräldraledighet. Du kom till oss som nyutexaminerad kyrkomusiker utan någon egentlig
erfarenhet. Du har med stort engagemang och
på ett fantastiskt sätt genomfört ditt uppdrag här
hos oss, vilket vi är väldigt glada och tacksamma för. Nu väntar studier vid Musikhögskolan
i Malmö, vilket jag vet att du ser framemot.
Ett varmt tack och lycka till med dina studier i
musikens underbara värld.
Teresa Callewaert har under några intensiva vårmånader vikarierat som komminister här
i Torn. Vi tackar för ditt engagemang och den
hjälp vi fått. Vi önskar dig lycka till med din
disputation och fortsatta gärning som präst.

”Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed to me,
I lift my lamp beside the golden door!”
I fri översättning:
”Ge mig era trötta, era fattiga,
Era kuvade massor som längtar efter att andas fritt.
De sorgligt utstötta från era sjudande kuster.
Sänd dessa hemlösa, stormkastade till mig,
Jag lyfter min lykta bredvid den gyllene dörren!”
Citatet är hämtat från avslutningen på Emma
Lazarus dikt The New Colossus, som finns att
läsa på Frihetsgudinnan i New York. En dikt
som erinrar om människoflykten från främst
Europa under slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet. Några tänkvärda strofer även i
våra dagar med så många människor på flykt i
världen.
Lars Jacobsson

Välkomna!

foto: Linda Mickelsson /Ikon

Hanna Forsblad återkommer nu som kyrkomusiker efter sin föräldraledighet. Vi gläds över
att du nu åter träder i tjänst och återigen berikar
vårt musikliv här ute i Torn.
Nada Perlenberg är socialkurator och får
en helt ny diakonal tjänst inom vår församling.
Det är glädjande att vi nu får tillgång till denna
kompetens. Vi hälsar dig varmt välkommen och
hoppas att du ska trivas här hos oss.
Avslutningsvis några ord på vägen, som
Maria så fint använde sig av i sin predikan i

Jag heter Nada Perlenberg, är 57 år, gift
och har en son som är 33. Född och uppvuxen i USA flyttade jag
till Sverige 1982. Jag är
utbildad socialpedagog
och har arbetat i Svenska
kyrkans tjänst de senaste
16 åren i bl a Landskrona
församling, S:t Hans, Lund
och de senaste 14 åren på
Diakonicentralen. Som Socialkurator har jag
haft följande arbetsuppgifter: samtal, hjälp med
myndighetskontakter, studiebesök, fond hantering, olika gruppverksamheter såsom mindfulness och kvinnogruppen, missbruksfrågor,
caféet för utsatta EU medborgare, handledning
och utbildning av volontärer, arbetsträning och
rehabilitering mm.
Jag ser fram emot att lära känna församlingsborna och ta aktiv del i gudstjänstlivet.
Mitt motto är att inget problem är för stort
eller för litet.
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Gudstjänster
25 maj 8:00

Stångby
mosse
Stångby

Kristi Himmelfärds dag. Gökotta, musik med Göran Jackson.
Ta med filt och fikakorg!
Söndagen före pingst, Högmässa
Pingstdagen, Tårtgudstjänst, Barnkören och Sånggruppen
medverkar

5 jun 18:30

Tornsalen,
Församlingsgården
Domkyrkan

8 jun 18:30

Igelösa kyrka

11 jun 10:00

Igelösa kyrka

Församlingskväll med biskop Johan Tyrberg och författaren
Björn Ranelid, andakt
Heliga trefaldighets dag, Visgudstjänst

18 jun 10:00

Västra Hoby

1 e trefaldighet, Högmässa, N Nöbbelövs kyrkokör medverkar

23 jun 16:00

Vallkärra
kyrka
Nöbbelövsgården
Norra Nöbbelövs kyrka
Håstads kyrka

Midsommarafton, Andakt med sommarmusik Sylvia Loft och
Mats Larsson
Midsommardagen, Friluftsgudstjänst på gräsmattan mellan
kyrkan
Johannes döparens dag, Högmässa

28 maj 10:00
4 jun 14:00

24 jun 14:00
25 jun 10:00
2 jul 19:00
9 jul 19:00
16 jul 19:00
23 jul 19:00
30 jul 19:00
6 aug 14:00
13 aug 14:00
20 aug 14:00
27 aug 10:00

Annandag pingst, sammanlyst

3 e trefaldighet, Musik i sommarkväll med andakt Christian
Sturesson spelar och sjunger
Vallkärra
4 e trefaldighet, Musik i sommarkväll med andakt ”Fåglar i
kyrka
lyrik och musik” med Göran och Elisabeth Jackson och Ulf
Berggren
Igelösa kyrka Apostladagen, Musik i sommarkväll med andakt, Gursus
(folkmusik/jazzduo bestående av Sven Midgren och
Ida Karlsson)
Stångby kyrka 6 e trefaldighet, Musik i sommarkväll med andakt ”Från fåglarnas rike” Lutherprogram med Dråm (duo bestående av Erik
Ask-Upmark och Anna Rynefors)
Västra Hoby
Kristi förklarings dag, Musik i sommarkväll med andakt Orkyrka
gelkonsert med Maja Malmström
Bösmöllan
8 e trefaldighet, Friluftsgudstjänst, mässingssextetten Desideria medverkar
Vallkärra
9 e trefaldighet, Högmässa
kyrka
Svenstorp
10 e trefaldighet, Friluftsgudstjänst, Limhamns brassband
medverkar
Håstads kyrka 11 e trefaldighet, Gudstjänst

Dessutom: Högmässa söndagar 10:00 i Norra Nöbbelövs kyrka
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.
Under tiden 17 juni – 20 augusti är alla våra fem kyrkor öppna varje dag 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
Socialkurator

Nada Perlenberg

046-35 87 66

anna.s.melin@svenskakyrkan.se
mobil
marie.darte@svenskakyrkan.se
mobil
christian.sturesson@svenskakyrkan.se
eva.macheridis@svenskakyrkan.se
nada.perlenberg@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker

Karin Gustafsson tom 1/7 046-35 88 67 karin.gustafsson@svenskakyrkan.se
070-820 29 35 mobil
Hanna Forsblad from 1/7 046-35 88 67 hanna.forsblad@svenskakyrkan.se
Gospelkör

Emma Persson

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

2017

Barncafé
1
2
¯VH Vårkons Torn Gospel 3
U FG Tårtgudstjänst
4
U friluftsgtj NL
5
6
Sommarkafé FG
7
U I Församlingskväll
8
9
10
¯I Visgudstjänst
11
12
13
Sommarkafé FG
14
15
16
17
% VH Högmässa
18
19
20
Sommarkafé FG
21
22
¯V Midsommarmusik
23
U friluftsgtj NL
24
% NL Högmässa
25
26
27
Sommarkafé FG
28
29
30

6 Juni

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

UH

Terminsstart

% NL, U Svenstorp

% VH Högmässa

% NL, U Bösmöllan

8 Augusti

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
Sön

MB, Lunch

Lör

Tis

Ons MB, Babycafé

Mån

Presstopp Kyrktorn

Kalendarium Juni 2017 - September 2017
#####

1
2
% NL ¯H Musik i sommarkväll
3
4
Sommarkafé FG
5
6
7
8
9
% NL ¯V Musik i sommarkväll
10
11
Sommarkafé FG
12
13
14
15
% NL ¯I Musik i sommarkväll 16
17
18
19
20
21
22
% NL ¯S Musik i sommarkväll 23
24
25
26
27
28
29
% NL ¯VH Musik i sommarkväll 30

7 Juli

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

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

9 September

Fre

Lör

Sön

MB, Lunch

Mån

Tis

Barncafé

Ons MB, Babycafé

Tor

Fre

Lör

Sön

MB, Lunch

Mån

Tis

Barncafé

Ons MB, Babycafé

Tor

Fre

Lör

Sön

MB, Lunch

Mån

Tis

Barncafé

Ons MB, Babycafé

Tor

Fre

Lör

Sön

MB, Lunch

Mån

Tis

Barncafé

Ons MB, Babycafé

Tor

Fre

Lör

31 Mån
31 Tor Barncafé
41 Ons
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

Kyrkoval

