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Då känner jag
livet i mig!
foto: Göran Jönsson

Ä

ntligen kom sommaren! Efter ett långdraget vintermörker kommer först de
där första strålarna av vårsol. Det är
egentligen först då, som jag känner
hur mycket jag har längtat. Varje cell i min kropp,
varje rum i mitt hjärta är törstig efter den uppståndelse, som följer med vårljuset. Först då går det
små hoppfulla impulser till hjärnan, som påminner
om att snart är det sommar.
När dessa rader skrivs är det ömsom sol, ömsom regn utanför fönstret. Den första delen av
sommaren har bjudit på en del regn, men för min
del gör det inget. Jag älskar regn: doften av regn
och sommargrönska, känslan av friska, svala
droppar mot huden, och att lyssna till tunga regndroppar mot fönsterrutan. Det lockar fram livet i
mig, som Madicken skulle ha sagt i en av Astrid
Lindgrens vackra berättelser.
Vi befinner oss mitt i årets version av Musik
i Sommarkväll. Telefonen ringde för några dagar
sedan och en vänlig man i luren förklarade, att han
konfirmerades för 70 år sedan i en av våra vackra
kyrkor och att han nu tillsammans med konfirmandkompisar vill komma och fira med oss i ett
av våra musikprogram. Vilken glädje och rikedom,

tänker jag! Som församling är vi en samlingspunkt
för historia, nutid, framtid och evighet, och lika
roligt och värdefullt som det är möta nya ansikten
i samband med gudstjänster och i församlingens
verksamheter, lika roligt är det att få möta och ta
del av församlingens historia genom människor
och platser. Det är också något som lockar fram
livet i mig!
När detta blad hittar hem till er, står vi på tröskeln till hösten med alla dess ljumma och färgsprakande dagar. Med hösten följer uppstarten för
alla våra verksamheter, där man kan hitta något
spännande för alla åldrar. Bläddra igenom vårt
församlingsblad eller titta in på vår hemsida, och
kontakta gärna personalen om frågor och funderingar dyker upp. Vi finns till för varandra.
Varm hälsning från
Marie Darte
präst Torns församling

Kyrktorn utkommer fyra gånger per år, nästa nummer kommer till första advent.
Senaste dag för inlämning av material till nästa nummer är den 27 oktober 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:

Onsdagkvällar i Församlingsgården

Barncafé
Torsdagar mellan
14:00 och 16:00.
Barnverksamheten börjar den
30 aug efter sommaruppehåll.

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 ojämna veckor
18:55-20:50.
Ledare: Emma Persson

Församlingskväll 20 september 19:00
Psykisk ohälsa bland unga är temat för diakonins månad
september. Vi bjuder in Anna Nilsson som berättar om sina
egna erfarenheter av psykisk ohälsa, anorexi och vägen tillbaka
till livet. Det är en kväll som tar upp ett mycket viktigt ämne.
Den som önskar kan starta kvällen med att fira veckomässa
kl 18:30.
Modevisning 18 oktober 19:00
Seniorshop intar åter Församlingsgården.
Välkommen till en modevisning med direktförsäljning av höstkollektionen som visas av bygdens
lokala mannekänger.
Kaffe serveras och kaffepengarna går till
Svenska kyrkans internationella arbete.
Den som önskar kan starta kvällen med att fira veckomässa
kl 18:30.
Församlingskväll 15 november 19:00
Min tid i utlandstjänst och i Svenska kyrkans inter
nationella arbete, Mats Högelius, präst och tidigare diakoniföreståndare i Lund som berättar om sina många års erfarenheter i svenska kyrkans utlandstjänst.
Den som önskar kan starta kvällen med att fira veckomässa kl
18:30.

ODARSLÖVS KYRKA
Vem vill du skall föra din talan?
frågade vi en av församlings
rådets ledamöter som svarade:
– Gör det känt, gör det genom att
delta i valet. Det är ingen skyldighet - men för alla som fyllt
16 år och är medlem i svenska
kyrkan är det en självklar rättighet. Ta vara på den!
Det finns mycket här i världen
som lätt blir för sent - vänta inte
tills efteråt, då kan du kanske
bara beklaga resultatet.
Gör vad du kan innan dess.
Bestäm själv vilka du vill
lägga din röst på.
Väl mött vid valurnan den
17:e september.
Läs mer om valet på sidan 11!

Tisdagen den 5 september kl 18:30 öppnas
kyrkan efter renoveringen. Fastighetsingenjör Charlotta Lindahl berättar om renoveringen och vad som är på gång i det fortsatta
arbetet. Församlingsrådets ordförande Lars
Jacobsson berättar om projektet Framtidens
kyrka.		
Läs mer på sidan 10!

foto: Göran Jönsson

Onsdagar mellan
9:30 och 11:30

foto: Marie Darte

Babycafé

Stickcafé
foto: Marie Darte

Syförening
träffas sista onsdagen i månaden. För information kontakta
Ulla Nilsson 046-24 81 81 eller
Marie Darte.

udda veckor med start 30/8 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
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Ge kollekt direkt med mobilen!

Välkommen att kontakta vår
församlingsvärdinna,
Ann-Christine Nilsson
046-35 88 66

Samtal
Öppen mottagning/samtalstid
på fredagar 10-12 med start
den 1 september (dock inte
den 6/10). Har du bekymmer,
behöver råd eller bara någon
att prata med? Inget problem är
för stort eller för litet.
Kom gärna förbi Församlingsgården och samtala med
mig. Nada Perlenberg, socialkurator. Jag har tystnadsplikt.
Du kan även boka en tid
genom att ringa mig på 04635 87 66.

Samtal eller besök
Prästerna 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

Vill du hyra Tornsalen
för dop-, bröllops- eller
begravningskaffe?

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:

jämna veckor
utom v 40
och v 44,
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

September -

Diakonins månad
”Öppnar mig för din kärlek.
Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek
Strömmande genom mig”
(ur psalm 96)

D

1. Omsorgens diakoni som handlar om individen.
Omsorgens diakoni är den nära konkreta uppgift
som väntar i mötet med människor.
2. Det förebyggande diakonala arbetet som
handlar om gruppen. Det förebyggande diakonala arbetet är en aktiv tjänst att som kyrka delta
i formandet av goda levnadsvillkor för barn, ungdomar, vuxna och äldre.

3. Det profetiska diakonala arbetet som handlar
om struktur. Den profetiska diakonin som också
kallas för den politiska diakonin är ett långsiktigt
opinionsbildande arbete för en bättre värld, ett
rättfärdigt samhälle. Det kan innebära parlamentariska engagemang, eller en aktiv medverkan i
demokratiskt arbete på alla nivåer i vårt samhälle.
Den kristna kyrkan har ett ansvar för att bli del
aktig i det politiska arbete som formar världen och
vårt eget land. Kyrkorna måste aktivt arbeta för
frihet och rättvisa. Det är vår uppgift som kyrka att
engagera oss lokalt, nationellt och internationellt
för människors liv och existens.
Enligt den tyske lutherske teologen Dietrich
Bonhoffer, som protesterade mot judeförföljelser
på 1930-talet, har kyrkan en viktig roll i det moderna samhället. Han sa: ”Kyrkan är endast kyrka
när det är till för andra”.
Nada Perlenberg

Öppen mottagning/samtalstid

Välkommen till Volontärträff

på fredagar 10-12 med start den 1 september
(dock inte den 6/10). Har du bekymmer, behöver råd eller bara någon att prata med? Inget
problem är för stort eller för litet. Kom gärna
förbi Församlingsgården och samtala med mig.
Nada Perlenberg, socialkurator. Jag har tystnadsplikt. Du kan även boka en tid genom att
ringa mig på 046-35 87 66.

onsdag den 14/9 kl. 18:00 i Församlingsgården.
Vi behöver just DIG! Under hösten kommer
vi att starta en bakgrupp, en grupp som arbetar
med internationella frågor och även en grupp
som lagar soppa till tisdagsluncherna. Är du
intresserad eller har andra intressen som du kan
bidra med så vill vi träffa dig. Vi bjuder på lätt
förtäring. Vi ser fram emot att få träffa dig! Alla
goda krafter behövs!

iakonalt arbete kan gestaltas på många
olika sätt beroende på det sammanhang
det är kopplat till. Allt från det arbete som
bedrivs i församlingar för att skapa mötesplatser
för människor och förebygga sociala problem,
ohälsa och marginalisering till det arbete som
bedrivs inom diakonala organisationer, exempelvis
sjukvård, skola, socialt behandlingsarbete osv.

Det diakonala arbetet kan delas in i
tre huvuddelar:

Hjälp med stiftelser och fonder
Är du arbetslös, har låg pension, är sjukskriven eller har ekonomiska bekymmer? Under
september månad kan jag hjälpa dig med att
söka fonder. Du är välkommen till Församlingsgården på Öppen mottagning på fredagar kl.
10-12 eller boka en annan tid med mig, Nada
Perlenberg, socialkurator, på 046-35 87 66. Jag
har tystnadplikt.

Nada Perlenberg
socialkurator
Torns församling
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Tisdagsluncher

hösten 2017
5 sep
12 sep
19 sep
26 sep

Morotssoppa med räkor
Het tomatsoppa
Ärtsoppa / svampsoppa med pannkakor
Kycklinggratäng med sallad

3 okt
10 okt
17 okt
25 okt
31 okt

Höstsoppa med ostsmak
Gulaschsoppa
Fisksoppa
Korv stroganoff med ris o sallad
Ärtsoppa / sparrissoppa

7 nov
14 nov
21 nov
28 nov

Svartsoppa / champinjonsoppa
Broccolisoppa
Viltsoppa
Makaronipudding med bacon o lingon

5 dec Grönkålsoppa med frikadeller o ägg
12 dec Julens goda fisksoppa

foto: Marie Darte

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.

Utfärd 6 oktober

Vi åker på Höstutfärd fredag den 6/10 till det
vackra Landskrona och besöker bl.a. Sofia Albertina kyrkan där någon från församlingen berättar
om kyrkans historia, Landskrona museum och
Hemslöjdföreningens butik. Nada guidar och
visar sina smultronställen. För mer info kontakta
Nada Perlenberg på 046-35 87 66. Närmare upplysningar kommer vid ett senare tillfälle.
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Orgelafton bland
jubilarer

S

ommaren har bjudit på öppna kyrkor
med söndagskvällar fyllda av musik. I
sommarens sista ”Musik och andakt i
sommarkväll” samlades en stor skara
i Västra Hoby kyrka för att höra orgeln ljuda
under Maja Malmströms händer.
Maja är organist i Kirsebergskyrkan
i Malmö som både har stor körverksamhet och många musikgudstjänster. Hon inledde kvällen genom att
presentera sig själv och orgeln: ”…
ni känner förstås till vilket fint instrument ni har
uppe på läktaren”. Orgeln, som är byggd 1904
av orgelbyggaren Eskil Lundén, är en av få i sitt
slag som finns bevarade
– ett historiskt instrument. Den stod i hundra
år i Odarslövs kyrka men
flyttades när kyrkan avlystes för att åter komma
till bruk i Västra Hoby 2004.

”Orgelafton bland jubilarer” hette kvällens
program eftersom två av kompositörerna som
spelades firar jubileum i år: Gustaf Hägg som
fyller 150 och Niels W. Gade som fyller 200!
De två kompositörerna tillsammans med J.P.E
Hartmann gav kvällen en skandinavisk romantisk
stämning, som presenterades vackert med orgelns
passande romantiska klang. För att visa på orgelns
flöjtstämmor spelade Maja också ett barockstycke
av den italienske kompositören Galuppi.
Anna Svensson Melin ledde andakten och
psalmsången från församlingen ljöd starkt och
vackert! Efteråt kunde de som ville gå upp på
läktaren och titta närmare på orgeln.
text: Karin Gustafsson
foto: Göran Jönsson
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Kirchentag
i Berlin
Över Kristi himmelsfärdshelgen åkte vi, 12 medarbetare från
N Nöbbelövs och Torns församlingar, iväg till Kirchentag
som inte är bara en, utan 5 dagar vartannat år i någon stor
stad i Tyskland. Detta år som är ett Lutherjubileumsår var det
extra stort och festligt. Utifrån temat Du siehst mich, du ser
mig, kunde vi botanisera bland många tusen programpunkter
och gudstjänster runt om i Berlin. Det svåra var förstås att
välja/välja bort. Bibelutläggningar, föredrag, debatter, dans,
konserter, workshops, gudstjänster av olika inriktning etc.
Det övergripande temat att bli sedd av den Gud som är
seendets Gud illustrerades i mångfald, med många sinnen,
intryck och uttryck.
Yvonne Carlström
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foto: Anna Svensson Melin

FAKTA:
Kirchentag äger rum
vartannat år i någon
tysk stad. Årets
upplaga var i Berlin i
slutet av maj- fem dagar med över 2 500
olika programpunkter.
Paneldiskussioner
och bibelstudier med
framstående talare,
mässhallar nästan
1000 utställare,
seminarier, workshops, gudstjänster,
konserter och kultur
i stort. Bland talarna märktes Barak
Obama och Angela
Merkel men även
vår ärkebiskop Antje
Jackelén. Hagars deklaration, ”du ser mig”,
från Genesis var temat för årets Kirchentag. Evenemanget
gästades av över 100
000 deltagare från
hela världen. Nästa
gång blir Kirchentag i
Dortmund 2019.
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foto: Anna Svensson Melin
foto: Göran Jönsson
foto: Göran Jönsson

ODARSLÖVS KYRKA
MÖTER FRAMTIDEN

T

isdagen den 5 september kl 18:30 öppnar vi upp Odarslövs
kyrka för första gången efter den renovering som främst
gjorts utvändigt. Charlotta Lindahl, fastighetsingenjör i
Lunds pastorat, berättar om renoveringen som gjort och vad som
är på gång i det fortsatta renoveringsarbetet.
Församlingsrådets ordförande Lars Jacobsson kommer att
berätta om projektet Framtidens kyrka som Odarslövs kyrka är
en del av tillsammans med Virke, Östra Nöbbelöv och Häglinge
kyrkor. Framtidens kyrka är ett projekt som tar sin utgångspunkt
i den svenska landsortskyrkan för att utveckla kulturarvet, bidra
till att kyrkorna blir mer använda och att stärka lokalsamhället
omkring kyrkobyggnaden.
Vi är intresserade av dina synpunkter kring Odarslövs kyrka.
Därför kommer vi också att ha en ”mini workshop” kring vad
kyrkan kan komma att användas till i framtiden.
Enklare förtäring kommer att serveras.
För mer information kontakta vik församlingsherde Anna
Svensson Melin, 046-35 87 80.
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Fakta:
Odarslövs kyrka uppfördes
under senare delen av
1100-talet, i romansk stil
med långhus, kor och absid.
Någon gång under senmedeltiden valvslogs kyrkan
och ett vapenhus tillkom. Ett
torn i väst tillkom senare.
1861-63 restaurerades av
Carl Georg Brunius. Vid
ombyggnationen revs den
ursprungliga kyrkans kor,
absid och vapenhus till
förmån för ett förlängt och
förhöjt långhus med tvärskepp och en tresidig absid.
Kyrkan fick därmed sin
nuvarande planform. Även
tornets övre del revs och
istället tillkom ett nytt tälttak
med fyra mönstermurade
gavelrösten i nygotisk stil.
1975 upptäcktes sprickbildningar i kyrkans väggar,
valv och valvbågar. Trots
försök att åtgärda problemet kvarstod det och nya
sprickbildningar uppkom
1990 vilket ledde till att
kyrkan tvingades stänga av
säkerhetsskäl.
Den 17 november 2002
hölls en avlysningsgudstjänst där kyrkan avkristnades. Byggnaden är därmed
inte längre att betrakta
som kyrka i egentlig mening, men kyrkobyggnaden och dess kyrkogård
lyder alltjämt under 4 kap.
kulturmiljölagen. Samma
år flyttades orgelverk och
ljuskronor till Västra Hoby
kyrka och 2011 avlägsnades orgelfasad, altartavla
och samtliga bänkar.
2015 påbörjades restaureringsarbeten av kyrkobyggnaden med ambitionen att
iståndsätta den för framtida
bruk. 2016 var den utvändiga renoveringen av kyrkan
klar. Vid renoveringen
årgärdades också sprickbildningar inne i kyrkan.

Vad tycker du att Svenska kyrkan, i Lund och i Sverige i stort
ska lägga kraften på? Om du är intresserad av vad som sker
i Svenska kyrkan, är detta din möjlighet att påverka vilka
kandidater som ska representera dig de närmaste fyra åren.
Lokalt i Lund handlar kyrkovalet om att utse ledamöter
till kyrkofullmäktige som beslutar om instruktioner, verksamhetsplaner och budget för de sju församlingarna och för
Svenska kyrkans gemensamma verksamheter här.

Din möjlighet
att påverka
Förtidsröstning:
• från den 4 september kan man förtidsrösta mån.– fre. kl. 9-14,
i Helgeandsgården, Petersgården, Torns församlingsgård,
Maria Magdalena kyrka, Sankt Hans kyrklänga, Sankt Knuts
församlingsgård och Domkyrkoforum.
• kvällstid finns möjlighet från den 5 september, tis. – tor. kl.
17-20, i Petersgården och Domkyrkoforum.
• lördagarna den 9 och 16 september kl. 9–14 i Petersgården
och Domkyrkoforum,
• samt lördagen den 16 september även kl. 17–20 i Domkyrkoforum.

Rösta på valdagen:
• i Församlingsgården på valdagen söndagen den 17 september
kl. 12-20
• den som är i Lund på valdagen men hör till en församling
utanför Lund, kan förtidsrösta även på valdagen och då i
Svenska kyrkans kansli på Kiliansgatan 7.

Nomineringmöte till
församlingsråd
Den 22 oktober, efter gudstjänsten, kommer det att bli ett nomineringsmöte där ledamöter till
församlingsrådet skall föreslås.
Församlingsrådets uppdrag är att
värna församlingens bästa och
dess grundläggande uppgifter
som handlar om gudtjänst, undervisning, diakoni och mission.
Vill du vara med och föra Torns
församling in i framtiden har du
nu möjlighet att påverka vilka
som föreslås eller kanske vill du
själv nomineras?
Fakta:
Valbar till församlingsrådet är den som är döpt
och medlem i Svenska
kyrkan och som fyller 18
år senast den 16 september 2017. Du måste
vara folkbokförd i någon
av de sju församlingarna
i Lunds pastorat. Rätt att
nominera person har den
som är medlem i Svenska
kyrkan och som fyller 18
år senast den 16 september 2017. Ledamöter
och ersättare kommer att
väljas av Kyrkofullmäktige
för en period av fyra år.

www.svenskakyrkan.se/lund/kyrkoval-i-lund

foto: Magnus Aronson /Ikon
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Varmt tack Dan
för din tid hos oss

KONFIRMAND

V

älkommen till dig som funderar på att vara
med i konfirmandgrupp!
Det är något både roligt och lärorikt. Många
härliga upplevelser och äventyr. Under konfirmandtiden lär du känna nya vänner och får vara
med och dela många av de 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.
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.
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
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U

nder andra halvåret 2013 fick du utöver
din kyrkoherdetjänst i Nöbbelöv även efterträda Klas som kyrkoherde här i Torn.
Året därpå blev du församlingsherde för Norra
Nöbbelövs församling och Torns församling i samband med bildandet av Lunds pastorat. Sedan årsskiftet har du vikarierat som domprost och går nu
vidare till en tjänst inom stiftskansliet med ansvar
för församlingsutveckling.
Du har verkat i en tid med stora förändringar
i samband med tillkomsten av Lunds pastorat.
Av vår församlingsinstruktion framgår att
”Torns församling finns där landsbygd möter stad
och tradition möter utveckling.” En formulering
som du varit med att utforma och sedan verkat
för på olika sätt. Du har på ett förtjänstfullt sätt
bidragit till att utveckla Torns församling inom
ramen för den nya organisationen. Tack för allt
gott arbete, värdefulla tankar och din omtanke
om din hjord.
När du nu lämnar din tjänst här vill vi framföra
ett varmt tack från vår församling och önska dig
lycka till med dina nya arbetsuppgifter inom stiftet. Vi räknar dig dock alltjämt som en del av vår
församling med tanke på ditt boende i Stångby.
Nu önskar vi dig och din familj allt gott framöver.
Mötas och skiljas är livets gång, men vi är
alla en del av evigheten. De inledande raderna ur
Prologen till Himlaspelet - ett spel om den väg som
till Himla bär -, av Rune Lindström, får så här i
sommartider bli avlutningen på detta vårt tack till
dig. Med penslar i hand och näverkunten på ryggen träder den gamle kurbitsmålaren in och säger:
”Jag är en enkel målaregesäll,
en olärd man. Det kvittar vad jag heter.
Men du har bett mig komma hit ikväll
och måla krus på dina salstapeter.
Och när du sitter i din höga stol
och ser mig stånda med min pyts i näven
och röra färg av rök och vitriol,
jag målar Himmelriket över spindelväven.”
Lars Jacobsson

Personal

D

e inledande orden finner vi
i Psaltaren som är en av
bibelns äldsta böcker. Den
innehåller hundratals dikter
och sånger och beskriver
det mesta som vi kan uppleva under ett
människoliv. Alltifrån den djupa smärta som
vi kan erfara när livet blivit brunt och segt. Då
vi famlar i motvind och dysterhet. Till den
största glädje och kreativitet, när energin pulserar i våra kroppar. Då livet är sommar. Ja,
livet är - både och. Samtidigt. Det var denna
erfarenhet som Martin Luther lyfte fram när
han på 1500-talet talade om människan som
”simul iustus et peccator”. Översatt från latinet
betyder det ungefär ”samtidigt rättfärdig och syndare.” Martin Luther ville på detta vis tala om det
som för många blivit synonymt med den moderna
människans erfarenhet. Att livet är motsägelsefullt
och att vi får leva i denna motsättning. Växten och
fördjupningen i livet handlar då inte om att bli av
med motsättningarna, utan att förstå och leva fullt
ut med dem - i en samtidighet. Martin Luther
ville hjälpa oss att förstå dessa grundvillkor och
att var och en oavsett utbildning eller position, har
tillgång till den nåd och kärlek som Gud på ett
överflödande sätt visat oss genom Kristus. För
Gud är ingen människa förlorad. Alltid finns nya
möjligheter. Guds kärlek lyser som en lykta i allt
som möter oss. Från livets misslyckanden, till nya
fält där skörden mognar. Medeltidens människor
var rädda för evigt helvete och straff. Vår tids
rädsla ser kanske annorlunda ut, men fruktan för
att bli utanför, ensam och övergiven är nog den
samma.
Martin Luther som var en levnadsglad och
positiv människa har på ett märkligt sätt just i Sverige, till skillnad från våra nordiska grannländer
och i hans hemland Tyskland, förknippats med en
person som kom med plikt, börda och krav. Det
här är ingen sann och rättvis bild av Martin Luther,
men historieskrivningen kan förklaras genom att
Lutherbilden kidnappades av det politiska system
som på 1900-talet ville lägga en distans till kyrkan.

foto: Göran Jönsson

Ditt ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig. Ps 119:105

I år då vi firar 500-årsjubileet för reformationen
1517 - 2017 kan Psaltaren, som var en av bibelns
portalböcker för Martin Luther, få ny aktualitet.
Martin Luther ville förkunna hopp, tröst och upprättelse, något som han fann i Psaltaren. Öppna
upp Psaltarens bok så kan du läsa tillsammans
med Martin Luther. I psaltarpslam 8, 23, 51, 62,
119, 136 och 139 hittar du tidlösa texter som talar
i tiden.

Kära församlingar!

Jag vill rikta ett stort tack till er som jag på olika
sätt mött under mina år som kyrkoherde och församlingsherde i Norra Nöbbelövs och Torns församlingar. Jag har fått följa med i vardag och fest,
i glädje och sorg. Åren har på många sätt berikat
och utvecklat mig som människa och ledare. Mer
än vad jag trodde. Nu på trettonde året är det tid
för mig att göra något annat. Under våren 2017
vikarierade jag som domprost i Lund och från
hösten 2017 kommer jag att tillträda en ny tjänst
som chef för avdelningen för församlingsutveckling vid Lunds stift. Jag kan bara säga tack! Tack
för allt jag fick ge och allt jag fick ta del av. Jag
kan nu glädjas över alla goda medarbetare och
aktiva församlingsbor som fortsätter att bygga
Kristi kyrka av levande stenar i Torns- och Norra
Nöbbelövs församlingar.
Ditt ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig.
Dan Fredriksson
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Gudstjänster
27 aug 10:00 Håstads kyrka
11 e Tref, Gudstjänst
3 sep 10:00 Stångby kyrka
12 e Tref, Högmässa
16:00 Församlingsgården Familjegudstjänst med dopdroppeutdelning och efterföljande
kvällsmat
10 sep 10:00 Håstads kyrka
13 e Tref, Högmässa
17 sep 10:00 Igelösa kyrka
14 e Tref, Högmässa, Dan Fredriksson avskedspredikar,
24 sep 10:00 Västra Hoby
15 e Tref, Högmässa
1 okt 10:00 Stångby kyrka
Helige Mikaels dag, Högmässa
8 okt 11:00 Domkyrkan
Tacksägelsedagen, sammanlyst,
nye domprosten Bo Sandahl tas emot
14:00 Igelösa kyrka
Skördegudstjänst
15 okt 10:00 Vallkärra kyrka
18 e Tref, Högmässa
22 okt 10:00 Västra Hoby kyrka 19 e Tref, Lovsångsmässa
29 okt 10:00 Håstads kyrka
20 e Tref, Högmässa
16:00 Församlingsgården Familjegudstjänst med efterföljande kvällsmat
4 nov 18:00 Vallkärra kyrka
Alla helgons dag, Minnesgudstjänst
5 nov 10:00 Stångby kyrka
Sön e alla helgons dag, Högmässa
12 nov 10:00 Igelösa kyrka
22 e Tref, Högmässa
19 nov 10:00 Västra Hoby kyrka Sön f domsöndagen, Högmässa
26 nov 10:00 Vallkärra kyrka
Domsöndagen, Högmässa
3 dec 10:00 Håstads kyrka
1 i Advent, Familjegudstjänst
9 dec 18:30 Västra Hoby kyrka Julkonsert med Torn Gospel
10 dec 10:00 Igelösa kyrka
2 i Advent, Högmässa
14:00 Stångby kyrka
Adventsmusik
13 dec 19.00 se nästa Kyrktorn
Lucia
17 dec 10:00 Stångby kyrka
3 i Advent, Högmässa
16.00 Vallkärra kyrka
Vi sjunger in julen

Dessutom:
Veckomässa i Församlingsgården Tre onsdagskvällar under hösten, 20/9, 18/10 samt 15/11,
kommer vi att fira en enkel mässa tillsammans kl 18:30 i Tornsalen. Klockan 19 kommer
sedan en församlingskväll att erbjudas med olika teman för den som önskar.
Morgonbön Vi börjar dagen med en morgonbön kl 9 varje tisdag och onsdag i Tornsalen.
Middagsbön Vi firar middagsbön tillsammans kl 12 varje tisdag i Tornsalen
Drop in-dop Lördagen den 7 oktober mellan kl 11-14 bjuder vi in till drop in-dop i Norra
Nöbbelövs kyrka. Drop in-dop är en möjlighet att komma till kyrkan och låta döpa sitt barn
eller sig själv utan att behöva boka tid i förväg. När du kommer får du träffa en präst och
prata om dopet. Om du vill finns det en dopklänning att låna. Sedan firar vi tillsammans en
dopgudstjänst. Efteråt bjuder församlingen på fika i Nöbbelövsgården.
För mer info kontakta Anna Svensson Melin 046-35 87 80
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
Socialkurator

Nada Perlenberg
Kyrkomusiker

Hanna Forsblad
Gospelkör

Emma Persson

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

046-35 88 67 hanna.forsblad@svenskakyrkan.se
070-820 29 35 mobil
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

2017

1
2
 S Högmässa, F FG
3
4
MB, Lunch, Odarslövs kyrka
5
MB, Babycafé
6
Barncafé
7
8
9
 H Högmässa
10
11
MB, Lunch
12
MB, Babycafé
13
Barncafé, Volontärträff
14
15
16
 I Högmässa
17
18
MB, Lunch
19
MB, Babyc,  Förs.kväll
20
Barncafé
21
22
23
 VH Högmässa
24
25
MB, Lunch
26
MB, Babycafé
27
Barncafé
28
29
30

9 September

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

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

#####

Tor
Fre
Lör
Sön

Tor

Fre

Lör

Sön

Mån

Tor

Fre

Lör

Sön

Mån

Tor

 S Högmässa

Tis

Sön

Barncafé

MB, Lunch

 V Högmässa
Ons MB, Babycafé

Mån

Tor

Lör

Fre

Tis MB, Lunch
Ons MB, Babycafé
Barncafé

 VH Högmässa

Tis MB, Lunch
Ons MB, Babyc,  Förs.kväll
Barncafé

 I Högmässa

Tis MB, Lunch
Ons MB, Babycafé
Barncafé

Mån

 V minnesgudstjänst

Ons MB, Babycafé
Barncafé

11 November

Kalendarium September 2017 - December 2017

 S Högmässa

10 Oktober

Sön
Mån
Tis MB, Lunch
Ons MB, Babycafé
Tor Barncafé
Utfärd
Fre
Lör
Sön  Domkyrkan,  I Skördegtj
Mån

 V Högmässa

Tis MB, Lunch
Ons MB, Babycafé
Barncafé
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån

 VH Lovsångsmässa

Tis MB, Lunch
Ons MB, Babyc,  Seniorshop
Barncafé
Tor

Fre

Lör

Sön

Mån

Presstopp Kyrktorn

 H Högmässa, F FG

Tis MB, Lunch
Ons MB, Babycafé
Barncafé
Tor

Fre

Lör

Sön

Mån

#####

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

12 December

Fre

Tis

Sön

Barncafé

MB, Lunch

F H Basar

Lör

Tor

 H Julkonsert Torn Gospel

Fre

Ons MB, Babycafé

Mån

Lör

Sön  I Högm.  S Adventsmusik

Mån

Tis

Ons Lucia

Tor

Fre

Lör

 FG Julbön,  I Julbön
 VH Julotta
 H Högmässa

Sön  S Hög.  V Vi sjunger in julen

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

31 Tis MB, Lunch
31 Sön  V Nyårsbön
 = 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

