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Kärleken kommer
till oss

E
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allt lyser stjärnans gåtfulla sken. Vid tanken på det
är det lätt att sjunga: ge mig mer jul.
Låt Gud få vara med i julefriden med också
i varje dag av ditt liv. Då föddes inte detta barn
förgäves. Då fortsätter hoppet spridas över jordens
ibland karga vardag.
Varm hälsning från
Anna Svensson Melin
vik. församlingsherde
Torns församling

Torns församling
samarbetar med
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n av mina favoritjulsånger är Adolphson
& Falks gamla slagdänga. Kanske för att
jag älskar julen. ”Jag vill ha mer jul ge
mig mer jul. Tusen stjärnor som tindrar,
glitter så långt jag ser. Av juleljus som glimmar
vill jag ha mer.”
Och nu är julen äntligen inom sikte. Som vi har
längtat, väntat och kanske till och med fasat för
denna stund. December månad brukar vara fylld av
avslutningar och uppvisningar. Hem skall städas,
mat skall lagas och julklappar skall inhandlas.
Måsten som läggs på varandra så att vi kanske
glömmer bort vad julen handlar om.
Mitt i all detta tindrar tusentals stjärnor i skyn
men också i våra fönster och i alla de gatudekorationer som sätts upp till första advent. Mitt i
adventstiden kommer Luciatåget med mer ljus och
glitter. Advents och juletiden är tillfället då vi frossar i tända ljus. För vad vore jul utan juleljusen!
Min julönskan till er alla är: Låt friden råda!
Försök att hitta den. För där finns julens kärna.
Inte i att ha det mest välstädat, den godaste maten
eller flest presenter. Inte heller handlar jul om att
ha det största julkalaset med flest gäster. För inget
av det var viktigt den första julen.
Den första julen föddes Gud in på jorden som
en människa. Det händer för att vi skall förstå att
Gud inte är en mäktig kraft som verkar över våra
huvuden utan att Gud finns mitt ibland oss för att
vara vår hjälp och vårt stöd.
Gud föds som ett helt vanligt, levande litet barn
som bott i sin mammas mage i nio månader. Och
när Gud är född tänds stjärnan som ett tecken, som
ett ledljus i mörkret. Gud föddes som människa
för att dela våra liv och aldrig har Gud varit oss
så nära som i det här barnet. Kärleken kommer till
oss, försvarslös lämnad i våra händer. Och över

Det händer i Torns församling
– en jublande och
stämningsfull julkonsert
med Torn gospel
Västra Hoby kyrka
lördagen den 9 december
kl 17:00 och 19:15

Körkonsert
med kören Collegium
vox humana från Dalby
Stångby kyrka
den 4 mars kl 18:00

Modevisning

måndagen 19 mars 18:00
Seniorshop intar åter För
samlingsgården.
Välkommen till en
modevisning med
direktförsäljning av
vårkollektionen
som visas av bygdens lokala mannekänger.
Kaffe serveras och kaffe
pengarna går till Svenska
kyrkans internationella arbete.

Barn- och familjeverksamhet

Ett barn är ett underverk, en av de största gåvor som vi människor
får ta del av. Det är en gåva som vi får till låns för att vårda och
uppmuntra, för att stötta och älska. Nyfikenhet och förundran är
en del av vardagen. Ett barn bara är och vi som är vuxna får på
nytt upptäcka livet genom ett barns ögon.
Vi som församling önskar finnas där för er genom ert barns
uppväxt som en möteplats för samtal och gemenskap, för liten
såväl som för stor.

Babycafé
– för dig som är hemma med ett litet mindre barn
Onsdagar mellan kl 9:30-11:30 i församlingsgården. Vi sjunger och delar vardagens små och stora
ämnen tillsammans. Fika serveras till självkostnadspris.

foto: Marie Darte

Silent Night

Barncafé
– för föräldrar och barn
Torsdagar mellan kl 14-16 i församlingsgården. Vi sjunger, leker
och fikar tillsammans. Fika serveras till självkostnadspris.

Familjegudstjänster
Några gånger per termin firar vi familjegudstjänst tillsammans kl
16:00 i Tornsalen i församlingsgården i Stångby. Det är en enkel
gudstjänst med mycket sång och musik och predikan är för barnen. I samband med dessa gudstjänster serveras en enkel kvällsmåltid till självkostnadspris. Anmäl er gärna till denna i förväg
genom att ringa till vår husmor Ann-Christine på 046-71 88 66.
Vårens datum är 28 januari, 25 februari och 29 april.

Onsdagkvällar
FASTEMÄSSOR I VALLKÄRRA KYRKA MED EFTERSITS

Syförening
träffas sista onsdagen i månaden. För information kontakta
Ulla Nilsson 046-24 81 81 eller
Anna Svensson Melin.

2018:

Efter juluppehåll börjar verksamheterna vecka 2.
Välkommen tillbaka!

Jag är ett liv
Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

foto: kat c. palasi/ikon
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I fastan kommer vi att fira en enkel och stilla mässa i Vallkärra kyrka varje onsdag klockan 18:30. Efter mässan är alla
välkomna att delta i ett samtal som berör kvällens textläsning i
annexet mitt emot kyrkan. Temat för samtalet kommer variera
från gång till gång och det krävs ingen förkunskap eller att
man ska ha läst något i förväg.

Ge kollekt direkt med mobilen!

Välkommen att kontakta vår
församlingsvärdinna,
Ann-Christine Nilsson
046-71 88 66

Samtal
Öppen mottagning/samtalstid
på fredagar 10-12. 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 04671 87 66.

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.

Ring församlingsvärdinnan Ann-Christine på tel 046-71 88 66
om du vill låna en brudkrona eller dopklänningen.

Dopoch
vigsellördagar:
jämna
veckor,
ytterligare
dagar kan
förekomma.

Samtal eller besök
Prästerna står
gärna till tjänst.
Kontaktinformation finns på
sidan 15.
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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

Det går även att ha dop i eller i anslutning till söndagens gudstjänst.
Välkommen att boka en tid på gemensamma expeditionen i Lund på:
046-71 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

Sticka virka
& fika

Välkommen till stickcaféet på församlingsgården i Stångby.
Vi träffas onsdagar ojämna veckor kl 18.30-20.30.
Vi stickar, virkar, broderar och fikar. Handarbete är inget måste kom med i vår gemenskap, ta en fika och prata en stund.
Många av våra handarbeten skänker vi till välgörenhet.
Vi tar gärna emot restgarn som vi sedan omvandlar till täcken i
mormorsrutor och barnkläder.

Hjärtligt välkommen!
Kontakta oss:
Eva Åkesson		
Tel 046-24 90 38

Mejl: evanybo@ortofta.com

Helen Axelsson
Tel 046-24 82 52
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Tisdagsluncher

vintern/våren 2018

9 jan Ärtsoppa / Svampsoppa
16 jan Morotssoppa med räkor
23 jan Potatis o purjolökssoppa
30 jan Het tomatsoppa med korv
6 feb
Chili con carne med sallad
13 feb Ärtsoppa / sparrissoppa
20 feb Minestrone
27 feb Fisksoppa
6 mars Nudelsoppa med kokos o grönt
13 mars Ängamat
20 mars Ärtsoppa / svampsoppa
27 mars Tacopaj med sallad

foto: Marie Darte

Tisdagslunchen i Församlingsgården inleds med en kort middagsbön kl 12:00.
Meddela husmor senast kl 10:00 på 046-71 88 66 att du kommer.

Mjuk pepparkaka med
frostade tranbär

Ingen glögg utan pepparkaka! Men skippa den
traditionella hårda pepparkakan och baka en mjuk
och saftig pepparkaka med en syrligt fräsch färskosttopping i stället. Tranbären bryter av fint mot
den söta kakan, rulla några av dem i socker för
en frostig effekt!

Ingredienser
Portioner: 30 minibitar

Pepparkaka
150 g smör
3 ägg
3 dl rårörsocker
3 dl vetemjöl
3 tsk bakpulver
1 tsk malen kryddnejlika
2 msk malen kanel
1 msk malen ingefära
2 dl filmjölk

Tranbärsfrosting
300 g färskost
1/2 dl florsocker
1/2 dl tinade tranbär

Sockrade tranbär
1 dl frysta tranbär
2 msk strösocker
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Gör så här
1. Sätt ugnen på 175°C.
2. Smöra och bröa en ugnssäker form, ca 20x30
cm.
3. Smält smöret. Vispa ägg och socker pösigt med
elvisp.
4. Blanda alla torra ingredienser i en bunke.
5. Vispa ner smör och filmjölk i äggvispet. Vänd
ner mjölblandningen. Häll smeten i formen.
6. Grädda i nedre delen av ugnen ca 40 minuter.
Låt kakan svalna.
7. Vispa färskost och florsocker luftigt. Rör ner de
tinade tranbären. bred krämen över den kalla
kakan.
8. Blanda de frysta tranbären med sockret. Strö
över kakan. Skär i bitar.

För alla
Innehåller gluten och ägg.
Gör laktosfri: välj laktosfria produkter av matfett, filmjölk och färskost.
Gör mjölkproteinfri: välj mjölkproteinfria produkter av matfett, filmjölk och färskost

Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.

Inget barn ska utsättas för hot, våld och övergrepp.
Inget barn ska behöva leva på gatan och utsättas för
alla de risker det innebär. Det är en ständig kamp
om liv och död – en kamp inget barn ska behöva ta.
I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2017 till trettondedag jul 2018, samlar
vi in pengar till Svenska kyrkans internationella
arbete för alla barns rätt till ett tryggt liv. Tillsammans kan vi ge fler barn tillgång till försörjning,
utbildning och hälsa.

foto: Kat Palasi/IKON

Boyet är ett av de tusentals
barn som vuxit upp på Manillas soptipp.
Mitt i stanken av avfall,
avföring och orättvisa, har
Boyet lärt sig prata, lärt sig gå
och lärt sig överleva. Under
sina första nio år i livet har
han aldrig vaccinerats eller
behandlats för de sjukdomar
som härjar på soptippen. Och han har aldrig fått
chans att gå i skolan.
Idag har Boyet fått komma till ett boende som
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer i
Manilla. Nu behöver han inte längre leta mat bland
sopor. För första gången i livet har han trygga

Vill du vara Volontär?

Har du möjlighet att ge av din tid och kunskaper
till dina medmänniskor? I dagens samhälle behövs alla goda krafter.
Känner du dig kallad kontakta Nada Perlenberg,
Socialkurator, 046-71 87 66 eller
nada.perlenberg@svenskakyrkan.se

Att söka fonder

Har du eller någon i din närhet ekonomiska
bekymmer, är arbetslös eller har låg pension?
Jag kan hjälpa dig söka fonder. Jag har tystnadsplikt. Du kan komma till församlingsgården på
fredagar mellan 10-12 eller vid en annan tid. Du
kan kontakta mig, Nada Perlenberg, socialkurator genom att ringa 046-71 87 66 eller maila
mig: nada.perlenberg@svenskakyrkan.se.

vuxna omkring sig. Vuxna som inte utnyttjar honom. Vuxna som lyssnar till hans önskan om ett
värdigt liv. Boyet säger att när han blir stor, ska han
också jobba med att hjälpa barn från soptippen.

Gatan är inget hem för ett barn!

John är ett av de tusentals barn som levt sin första tid på en kartongbit
på gatan i Manilla, Filippinerna. När han var 9
månader kröp han rakt ut
i gatan och blev påkörd
av en bil. Hans mamma
tog honom i famnen och
sprang till Bahay Tuluyan ”Det trygga huset”,
som Svenska kyrkans
internationella arbete stödjer på plats i Manilla.
Personalen kunde snabbt hjälpa till att ta honom
till sjukhuset. John klarade sig.
Idag har John fyllt två år, får sova i en riktig
säng och äta näringsrik mat. När han blir äldre
kommer han få gå i skolan och ha möjlighet att
skapa sig en ljusare framtid.
Stöd Svenska kyrkans internationella arbete - för
alla barns rätt till ett tryggt liv!
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kronor eller
swisha din gåva till 9001223
Tack!
Ett stort tack till alla församlingsbor, församlingsrådet, ideella medarbete och personal i församlingen som har tagit emot mig. Det är med glädje
jag kommer till arbetet varje dag. Att bli omsluten
av så mycket värme och kärlek är ganska ovanligt
i dagens samhälle. Så många goda krafter samlat
på en plats hade jag inte förväntat mig men det
är just detta som gör Torns församling till något
alldeles unik. Jag hoppas att lära känna er bättre
och att vi alla går mot en ljus framtid tillsammans.
Med vänlig hälsning, Nada Perlenberg.

Nada Perlenberg
socialkurator
Torns församling
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foto: Susanna Olivin

JAG ÄR ETT LIV!

Advent – jul – nyår oc

foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vi tänder ett ljus sen
tänder vi två och sedan
det tredje så gärna. Och när vi
tänt fyra vad händer väl då?
Jo då tänder Gud en stjärna.”

foto: Magnus Aronson /Ikon

foto: Josefin Casteryd /Ikon

Lucia den 13 dec

19:00 Lucia med kören Grannlåt i Håstads kyrka

Julafton den 24 dec

3 advent den 17 dec

2 advent den 7 dec

10:00 Högmässa i Igelösa kyrka
14:00 Lucia i Stångby kyrka
där Barnkören och Sånggruppen medverkar.
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16:00 Vi sjunger in julen i
Vallkärra kyrka, Tornkören
och Maria Hammarstedt medverkar med sång.

14:00 Julbön i Igelösa kyrka,
sångensemble sjunger Carols

foto: Alex & Martin /Ikon

1 advent den 3 dec

10:00 Högmässa i Håstads
kyrka, Tornkören och Cantemus medverkar samt Göran
Jackson på kornett. Stickcaféet
och Syföreningen inbjuder till
Basar efter gudstjänsten.

10:00 Högmäsa i Stångby kyrka

11:00 Julbön i Tornsalen,
Barnkören och Sånggruppen
medverkar med julspelet ”En
helig natt”.

Medan de befann sig
där var tiden inne för
henne att föda, och hon födde
sin son, den förstfödde. Hon
lindade honom och lade honom
i en krubba, eftersom det inte
fanns plats för dem inne i
härbärget.”
foto: Alex & Martin /Ikon

ch Trettondedagstid

foto: Göran Jönsson

foto: Josefin Casteryd /Ikon

Året slutar och börjar,
ett nådens år. Nu är
tiden vår! Nu har just vi en
uppgift, ett liv och ett hjärta
som slår.”
Juldagen den 25 dec

7:00 Julotta i Västra Hoby kyrka

Annandag jul 26 dec

10:00 Högmässa i Håstad

Nyårsafton den 31 dec

16:00 Nyårsbön i Vallkärra
kyrka

Nyårsdagen den 1 jan

18:00 Nyårsmässa i Igelösa
kyrka

Stjärntydarna vågade
sig ut i det okända för
att följa en stjärna och de
vågade ta del av det som
stjärnan lyste för. De vågade
följa ljuset, de nöjde sig inte
med att bara se och betrakta
det. Stjärntydarna sökte till
dess att de fann.”

Trettondedag jul 6 jan

10:00 Ljusmässa i Stångby
kyrka

Texter från ”Bönboken tradition o liv”.

foto: Göran Jönsson

foto: Gustaf Hellsing /Ikon

9

Höstutfärd 6 oktober

E

n solig höstdag åkte vi, tillsammans med
Nöbbelövs församling till Landskrona. Dagarna före hade det regnat intensivt och jag
tror vi var fler som bad om en solig utflyktsdag
och det fick vi! Vi började dagen i Landskronas
församlingshem med en god fika. Därifrån åkte
vi till den vackra Sofia Albertina kyrkan vid hamnen. Per, som är komminister, berättade om både
Landskronas och kyrkans historia. Vi firade en
kort andakt tillsammans. Därefter gav vi oss ut på

en kort promenad. Vi tittade på då närliggande sevärdheter som Stadshuset, Tranchellska huset och
Citadellet. Jag berättade lite historia och kuriosa
om de olika platserna. Vi fick tips av Ingrid om en
bok av Eva F. Dahlgren med titeln”Fallna kvinnor:
när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut”
som handlar just om statens tvångsarbetsanstalt i
Landskronas Citadell. (Kanske något för en framtida bokklubb?) efter vår lille rundvandring åt vi
lunch på Restaurang Carolina, en del av Öresunds
hotell. Jag tror att alla var mätta och belåtna efter den goda maten. Efter lunchen
besökte vi Landskrona museum och några
gick en promenad i området. Den sista
anhalten var Landskrona Hemslöjdsföreningens butik där vi kunde handla eller
bara titta på alla vackra alster de hade.
Därefter vinkade jag av en trött men glad
grupp! Jag och mina kolleger Marie och
Eva ser fram emot flera sådana utflykter
tillsammans!

text Nada Perlenberg
foto Marie Darte
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Tacksägelsedagen 8 oktober

foto: Hanna Forsblad

foto: Hanna Forsblad

P

å tacksägelsedagen var det
för tredje året i rad skördefest i och kring Igelösa
kyrka, ett samarrangemang av Igelösa/ Svenstorps byaförening och
Torns församling. Utanför kyrkan
fanns hemlagad soppa, korv med
bröd och kaffe och äppelkaka. Man
kunde också delta i foodswap
(matbytar-marknad) och lyssna på
folkmusiktrion Bark som var där
och spelade. För barnen fanns aktiviteter såsom tipspromenad, jättesåpbubblor, slackline och dart. Från
det som såldes gick allt överskott till
SOS barnbyar. Det hela avslutades
med en familjegudstjänst i kyrkan
där Tornkören och Torns barnkörer
medverkade. En mycket lyckad och
välbesökt skördefest! Tack alla medverkande och alla som kom dit och
deltog!
text Hanna Forsblad
foto: Eva Darte
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Domkyrkan 14 oktober

D

en 14 oktober samlades barnkörsbarn
från hela Lunds stift för att delta i
musikalen Luthers ungar, skriven av
Karin Runow. Upphovskvinnan själv
stod vid dirigentpulten och ledde den stora barnkören som bestod av 250 barn från ca 20 körer, alla
utklädda till bagarbarn, skräddarbarn, slaktarbarn,
skomakarbarn, bondbarn, tiggare och nunnor. Från
Torns barnkörer deltog 10 barn i åldrarna 6-12
år. Det hela utspelar sig en helt vanlig dag i Wittenberg år 1539 där vi får följa Martin Luther, hans
fru Katharina von Bora och deras fem barn, och
där reformationshistorien förklaras på ett enkelt
och lättsamt sätt. I slutsången lyder texten: Jag är
jag och du är just du, vi som lever nu, vi är barn
av vår egen tid. Nu har vi berättat för er om en
annan tid och några barn som var barn av sin egen
tid. Våra liv hör samman med dem som gått före
oss, vi med dem förenas i en dröm om en tid då
vi lever utan strid.
text & foto Hanna Forsblad
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Musikalen

Luthers
ungar

Att leda ideella
medarbetare

Jag är
ett liv
Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

Ge en gåva
& förändra
liv!

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

svenskakyrkan.se/julkampanjen

var inspirerande att möta så många kolleger som
alla såg vikten av att engagera frivilliga. Trots att
vi kom från olika delar av landet var alla eniga
att ideella är viktiga för kyrkans framtid. Bland
frågorna vi diskuterade var det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och medarbetarskap, grundläggande teologiska motiv och
trosfrågor mm.
Både Eva och jag ser fram emot de nästa kursmomenten inte minst på grund av den oerhört
vackra omgivningen och den goda maten!
Vid pennan, Nada
foto: kat c. palasi/ikon

Den 4-6 åkte Eva och jag till den vackra Helsjöns
folkhögskola för att delta i första kursmoment i
”Att leda ideella medarbetare”. Kursen riktar sig
till församlingar som önskar utveckla arbetet kring
delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare i
församlingarna. Kursen består av 4 kursmoment
under 2 terminer:
1. Det ideella arbetets betydelse: för kyrkan, individen och samhället.
2. Stödstrukturer för delaktighet: mallar, juridik
och samsyn som förenklar.
3. Yrkesroll och medarbetarskap: att vara möjliggörare.
4. Utvecklingsplanen-från nuläge till önskat läge.
Vi var 26 deltagare från Göteborgs, Skara och
Lunds stift. De flesta av oss arbetar med diakoni.
Från Lund var vi 4 st. Det var långa dagar med
en del föreläsningar och workshops där vi utbytte
tankar, erfarenheter och idéer inför framtiden. Det

Gudstjänster
3 dec 10:00

Håstads kyrka

9 dec 17:00
19:15
10 dec 10:00
14:00
13 dec 19:00
17 dec 10:00
16:00
24 dec 11:00
14:00
25 dec 07:00
26 dec 10:00
31 dec 16:00
1 jan 18:00
6 jan 10:00
7 jan 10:00
14 jan 10:00
21 jan 10:00
24 jan 18:30
28 jan 10:00
16:00
4 feb 10:00

Västra Hoby kyrka
Västra Hoby kyrka
Igelösa kyrka
Stångby kyrka
Håstads kyrka
Stångby kyrka
Vallkärra kyrka
Tornsalen
Igelösa
Västra Hoby
Håstads kyrka
Vallkärra kyrka
Igelösa kyrka
Stångby kyrka
Västra Hoby kyrka
Håstads kyrka
Igelösa kyrka
Tornsalen
Vallkärra kyrka
Tornsalen
Stångby kyrka

11 feb
14 feb
18 feb
21 feb
25 feb

7 mar
11 mar

10:00
18.30
10:00
18:30
10:00
16:00
18:30
10:00
18:00
18:30
10:00

Håstads kyrka
Vallkärra kyrka
Igelösa kyrka
Vallkärra kyrka
Västra Hoby kyrka
Tornsalen
Vallkärra kyrka
Stångby kyrka
Stångby kyrka
Vallkärra kyrka
Vallkärra kyrka

14 mar
18 mar
21 mar
25 mar

18:30
10:00
18:30
10:00

Vallkärra kyrka
Västra Hoby kyrka
Vallkärra kyrka
Stångby kyrka

28 feb
4 mar

1 i Advent, Högmässa, Tornkören medverkar,
Syföreningen och Stickcaféet har Basar.
Julkonsert med Torn Gospel
Julkonsert med Torn Gospel
2 i Advent, Högmässa
Lucia med barnkörerna
Lucia med kören Grannlåt
3 i Advent, Högmässa
Vi sjunger in julen, Tornkören medverkar
Julafton, Julbön, Barnkören och Sånggruppen medverkar
Julbön, sångensemble sjunger carols
Juldagen, Julotta
Annandag jul, Högmässa
Söndagen e jul, Nyårsafton, Nyårsbön
Nyårsdagen, Nyårsmässa
Trettondedag jul, Ljusmässa
1 e Trettondedagen, Högmässa
2 e Trettondedagen, Högmässa
3 e Trettondedagen, Högmässa
Kvällsmässa, Flykten till Egypten
4 e Trettondedagen, Högmässa
Familjegudstjänst med dopfest
Kyndelsmässodagen, Högmässa, Tornkören medverkar med
nyskrivna frälsarkranssånger
Fastlagssöndagen, Lovsångsmässa med Torn gospel
Askonsdagen, Askonsdagsmässa
1 i fastan, Högmässa
Kvällsmässa
2 i fastan, Högmässa
Familjegudstjänst
Kvällsmässa
3 i fastan, Högmässa
Körkonsert med kören Collegium vox humana från Dalby
Kvällsmässa
Midfastosöndagen, Högmässa, Syföreningen och Stickcaféet
har Basar till förmån för fasteinsamlingen.
Kvällsmässa
Jungfru Marie Bebådelsedag, Lovsångsmässa med Torn gospel
Kvällsmässa
Palmsöndagen, Högmässa

Dessutom:

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
Med reservation för eventuella ändringar. 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
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Församlingsgården är öppen tis – fre 10-12
Vallkärravägen 14, 226 51 Lund
tel köket: 046-71 88 64,
växel: 046-71 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: 046-71 88 88
öppet: mån – fre 9 - 15, lunchstängt 11:30 – 12:30
postadress: Box 1096, 221 04 Lund

Präster

Anna Svensson Melin 046-71 87 80
Marie Darte
046-71 88 65

anna.s.melin@svenskakyrkan.se
marie.darte@svenskakyrkan.se

Christian Sturesson
Lars-Erik Andersson

046-71 88 68
046-71 88 65

christian.sturesson@svenskakyrkan.se
lars-erik.andersson@svenskakyrkan.se

046-71 88 60

christin.w.nilsson@svenskakyrkan.se

Eva Hällje Macheridis 046-71 88 53

eva.macheridis@svenskakyrkan.se

Marie är föräldraledig fr o m 15/12

Assistent

Christin Nilsson
Diakon

Socialkurator

Nada Perlenberg
Kyrkomusiker

Hanna Forsblad
Gospelkör

Emma Persson

046-71 87 66

nada.perlenberg@svenskakyrkan.se

046-71 88 67

hanna.forsblad@svenskakyrkan.se

070-846 48 40 persson.emmae@gmail.com

Församlingsvärdinna

Ann-Christine Nilsson 046-71 88 66
Kyrkvaktmästare

Kerstin Lindström

046-71 88 69

ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se
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

Alla nummer som börjar med 71 är s.k. mobil anknytning som är kopplad till mobiltelefon.
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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
F¯U H Basar

12 december

fre
lör
sön
mån

% I Högm. ¯ S Adventsmusik

¯ H Julkonsert Torn Gospel

tis
MB, Lunch
ons MB, Babycafé
Barncafé
tor
fre
lör
sön
mån
tis

U V Nyårsbön

U FG Julbön, U I Julbön
U VH Julotta
% H Högmässa

% S Hög. ¯ V Vi sjunger in julen

ons Lucia
tor
fre
lör
sön
mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön
mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön

#####

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

Barncafé

% S Högmässa

sön

MB, Lunch

% H Lovsångsmässa
ons

mån
tis

Barncafé
fre
lör

sön

tor

% I Högmässa

sön

MB, Lunch

% VH Högm, FG Fam Gtj
ons

mån
tis

Barncafé
fre

MB, Babyc. % V kvällsmässa
tor

lör

fre

tis
MB, Lunch
ons MB, Babyc. % V kvällsmässa
Barncafé
Presstopp Kyrktorn

mån

MB, Babyc. % V Askonsd.m
tor

lör

fre

tis
MB, Lunch
ons MB, Babycafé
Barncafé

mån

sön

lör

fre

tor

2 februari

Kalendarium december 2017 - mars 2018

MB, Lunch

1
% I Nyårsmässa
2
3
4
5
6
% S Ljusmässa
% VH Högmässa
7
8
MB, Lunch
9
MB, Babycafé
10
Barncafé
11
12
13
% H Högmässa
14
15
MB, Lunch
16
MB, Babycafé
17
Barncafé
18
19
20
21
% I Högmässa
22
MB, Lunch
23
MB. Babyc , % FG Kvällsm. 24
Barncafé
25
26
27
% V Högm, FG F dopfest 28
29
30

1 januari

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

#####

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

3 mars

tor

fre

% S Högm, S körkonsert

lör

sön

MB, Lunch

mån

tis

Barncafé

ons

MB, Babyc. % V kvällsmässa

tor

fre

% V Högmässa, Basar

lör

sön

MB, Lunch

mån

tis

Barncafé

ons

MB, Babyc. % V kvällsmässa

tor

fre

lör

% S Högmässa

Barncafé

sön % VH Lovsångsmässa
mån FG Seniorshop modevisning
MB, Lunch
MB, Babyc. % V kvällsmässa

tis

ons

tor

fre

sön

veckans och påskens

lör

tis

nästa Kyrktorn.

ons gudstjänster kommer i

mån Information om stilla

tor

fre

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

