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Lyssna till Andens
pulserande slag

foto: Göran Jönsson

Precis som det var den första pingstdagen som
Christian skriver om.
Jesus vill att vi ska se och höra dem vi möter.
Men Jesus vill också att vi skall stanna upp och
lyssna till Andens pulserande slag inom oss, så att
vi känner rytmen, så vi kan ta emot, så vi kan tro.
Anden finns inom oss när vi känner pulsslagen tyd
ligt. Men Anden finns där också som en smekning
vid de tillfällen då pulsslagen inte är lika tydliga.
Det är också Anden som ruskar om oss när vi ger
oss iväg på felaktiga vägar som rubbar våra planer
och ger en helt annan inriktning åt vår väg. Så låt
oss komma ihåg att den heliga Anden är Gud själv
och Gud är hos oss också nu varje dag, året om.
Anna Svensson Melin
församlingsherde
Torns församling

Torns församling
samarbetar med

Kyrktorn utkommer fyra gånger per år, nästa nummer kommer i slutet av maj.
Senaste dag för inlämning av material till nästa nummer är den 4 maj 2018.
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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foto: Kristina
Strand Larsson

Han kom som en vind. Vad bryr sig
en vind om förbud?” orden är Hjal
mar Gullbergs när han inleder sin
dikt Kyssande vind. Han beskriver
en vind som raserar en människas hela världsbild.
Det är säkert inte den heliga Ande han vill be
skriva i sin dikt men den heliga Ande kommer
också till oss som en vind. En vind som inte bryr
sig om förbud. En vind som med en enda pust kan
rasera hela en människas världsbild. Den heliga
Anden är en vind som både kan smeka och ruska
om, det är en vind som ger oss kraft att leva..
Det handlar om en givmild och älskande Gud.
En Gud som dagligen drar oss till sig genom att
Andens vind pulserar i våra hjärtan. När vi känner
den ljumma sommarvinden mot kinden kan vi
tänka oss Guds hand som rör vid oss. Milt men
inte tvingande men ändå med den möjlighet till
obetvinglig styrka som vinden har. Vi är värdefulla
i Guds ögon därför få vi Anden till vår hjälp.
Anden talar till vårt förstånd, till vår känsla
och till vår vilja. Anden vill få oss att förstå att de
murar och barriärer som vi hela tiden bygger upp
oss emellan hotar och bryter ner gemenskaper.
Vi måste komma bort från allt babbel, allt käbbel
som distraherar oss från varandra och från Gud
och som skadar mer än det gör nytta. Vi måste
vara lyhörda för Andens vind så att vi kan känna
att alla människor är lika mycket värda. Att det
inte spelar någon roll hur vi ser ut, vilket kön vi
har eller hur gamla vi är. Inför Gud är vi alla lika.
Hur manifesterar vi det då så att det inte bara
blir tomma ord? Vad kan jag göra för att hjälpa
människor att få uppleva en stund av kärlek och ac
ceptans? En stund då barriärer upphör att existera.
En stund då människor förstår varandra oavsett
språk eller vilken grupp man tillhör i vanliga fall.

Det händer i Torns församling
Barn- och
familjeverksamhet

Ny Kyrkohandbok

I slutet av år 2017 antog Kyrkomötet en ny
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Den
nya Kyrkohandboken kommer att tas i bruk
Pingstdagen, den 20 maj 2018, i kyrkorna i
Sverige.
Onsdagen den 18 april kl. 18.30
firar vi Mässa i Församlingsgården. Därefter
får vi en kort introduktion av Kyrkohand
boken, men framför allt får vi själva pröva
lite av den liturgiska musiken, reflektera
och samtala över språket i böner och andra
textpartier. Språk och bilder talar alltid olika
till oss.
Vid en pröva på kväll ges utrymme, för att få
en inblick i Kyrkohandboken, som är grund
till församlingens gudstjänster och mässor.
Välkommen 18 april till Församlingsgården.

foto: Marie Darte

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

Musik i vår

Palmsöndagen 25 mars kl 10:00 Barnkören
medverkar i högmässan i Stångby kyrka.
Stilla veckans passionsandakter kl 19:00:
Måndag i Igelösa kyrka medverkar Ensem
ble Viskande, Ellika och Olof Bråliden och
Hanna Forsblad.
Tisdag i Håstad kyrka: Tornkören sjunger
Onsdag i V Hoby kyrka: Zirzoualto spelar
musik för två altfioler. Malin Wikblad och
Hanna Forsblad, viola. Musik av bland andra
Frank Bridge.
Torsdag i Vallkärra kyrka Skärtorsdagsmässa
med orgelmusik av bl a J S Bach.
Långfredag Vallkärra kyrka kl 15:00
Damkör ur Tornkören sjunger Jesu sju ord
på korset av Jerker Leijon. Margareta Ågren,
orgel.
Påskdagen Vallkärra kyrka kl 10:00
Tornkören och Sånggruppen medverkar.
Göran Jackson, kornett.
29 april Familjegudstjänst i Församlings
gården 16:00. Teater och sång med Knitte
och Ellika.
20 maj Familjegudstjänst i Församlingsgår
den kl 16:00. Barnkörerna medverkar med
musikalen I samma båt. Kyrkkaffe med tårta
efter gudstjänsten.
27 maj Högmässa 10:00 i Igelösa kyrka.
Tornkören och musiker medverkar med
Toner från en källa.

Sticka virka & fika
Stickcafét träffas udda veckor
kl 18:30-20:30 i församlingsgården.
För mer info kontakta:
Eva Åkesson
Helen Axelsson
046-24 90 38
046-24 82 52
evanybo@ortofta.com

Syförening
träffas sista ons
dagen i måna
den. För infor
mation kontakta
foto: Marie Darte
Ulla Nilsson
046-24 81 81 eller Anna Svensson Melin.

3

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 be
kymmer, behöver råd eller bara
någon att prata med? Inget pro
blem är för stort eller för litet.
Kom gärna förbi Försam
lingsgården och samtala med
mig. Nada Perlenberg, social
kurator. 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 dop
klänning 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.
Kontaktinfor
mation finns på
sidan 15.
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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

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 tele
fonen med vilken du
enkelt kan föra över
pengar från ditt bankkonto. För
att swisha kollekt till Torns för
samling, anger du swishnummer
123 105 9757. På Torns hem
sida kan du se vilka ändamål
kollekten går till vid ett visst
tillfälle.
För sopplunch eller fika kan du
swisha betalningen till ett sär
skilt swishnummer 123 174
7195. Märk i så fall vad betal
ningen gäller!

foto: Göran Jönsson

123 105 9757

Torns församling sätter dopet
i fokus 2018
dopet har funnits som en naturlig del av
livet och dess riter under många år. Det som
”alla” gjorde behövde inte motiveras. Nu gör
inte ”alla” det längre. Då måste vi som kyrka
aktualisera skälen att döpa och göra det in i
just denna tid.
Torns församling sätter under 2018 dopet i
fokus och hoppas att det ska inspirera och
hjälpa alla i församlingen att föra dopuppdraget vidare i vår tid. Du behövs för att ge dopets
gåva vidare till kommande generationer!
Dopet är en gåva som vi har glädjen att ge
vidare på Kristi uppdrag. Då är det angeläget
att ställa sig frågan: Hur gestaltar vi dopet i
vår tid, i vår församling så att vi gör rättvisa åt
evangeliet och dopet blir meningsfullt för dem
som tar emot det?
dopets grundmönster är vattnet och
ordet. Dopformeln i Faderns och Sonens och
den helige Andens namn finns där, liksom
dopdräkt, befrielsebön, trosbekännelse,
korstecknande, handpåläggning och förbön.
Genom några droppar vatten skapas ett liv i
relation med Gud.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er.
Orden är Jesu ord till lärjungar i alla tider. De
är påfallande enkla: gå och döp. I detta finns
Jesus själv med. Samtidigt vidgas perspektiven genom uppdraget att undervisa. Det finns
en fortsättning, ett sammanhang i vilket dopet
är insatt och, inte minst, ett uppdrag inför
framtiden.
det är här församlingens dopprojekt kommer in. Att i olika sammanhang och verksamheter lyfta fram dopet och ge undervisning om
att dopet är en gåva som vi får del av redan
innan vi ens kan uttala Guds namn. En relation att vila i och bäras av precis som Frälsarkransens pärlor förmedlar.

hela församlingen är engagerade i dopprojektet genom att föra dopuppdraget
vidare i vår tid. Präster har genom sin vigning
ett särskilt uppdrag att döpa. Men att öppna
vägen till dopet är hela församlingens ansvar,
inte bara de anställdas. Alla döpta har ett uppdrag att i de sammanhang de befinner sig ”ge
sig till känna” och har då möjlighet att peka
på vikten av och glädjen i dopet. Samt ge ord
till att dopet är ett livsprogram som gett dem
riktning och hjälp vid vägval i livet.
för att kunna berätta om dopets möjlighet
i våra olika sammanhang behöver vi tala om
dopet med varandra. När samtalet om dopet
blir levande mellan människor och i församlingen påverkar det troligen även dopfrekvensen. Detta kan vara ett sätt att aktualisera
skälen att döpa. Alla behöver vi bli aktiva
inbjudare på ett nytt sätt. Det innebär att vi
behöver reflektera mer över frågan hur och
när vi bjuder in till dop. Detsamma gäller hur
vi informerar och ger kunskap om dop. Det
som för oss, som kyrka och församling, ofta är
självklart behöver kläs i ord.
Lars-Erik Andersson

Foto: Alex och Martin, IKON
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Tisdagsluncher

våren 2018

13 mars Ängamat
20 mars Ärtsoppa / svamp soppa
27 mars Tacopaj med sallad
3 april Kycklingsoppa med kokos o lime
10 april Bröllopssoppa
17 april Villarps köttfärssoppa
24 april Ärtsoppa / sparrissoppa
8 maj Lasagne med sallad
15 maj Klar grönsaksoppa
22 maj Tomatsoppa
29 maj Vårens goda fisksoppa

foto: Marie Darte

Tisdagslunchen i Församlingsgården inleds med en kort middagsbön kl 12:00.
Meddela köket senast kl 10:00 på 046-71 88 64 att du kommer.

PÅSKIG
CHOKLADTÅRTA
Ingredienser
Receptet gäller för 12 bitar
150 g smör
Normalsaltat 82%
2 ägg
2 dl strösocker
½ dl kakao
2½ dl vetemjöl
1½ tsk bakpulver
1 dl apelsinjuice
Fyllning:
3 msk kakao
250 g kesella
4 msk florsocker
½ tsk vaniljsocker
1 krm malen kanel
1 krm malen kardemumma
Garnering:
3 dl vispgrädde
50 g mörk choklad
marsipankycklingar
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Mustig chokladtårta med smak av kanel och kardemumma i
fyllningen. Garnera chokladtårtan med något gott som passar
tillfället.
Gör så här
Sätt ugnen på 175°. Smörj och bröa en rund form
med löstagbar kant, ca 24 cm i diameter. Smält
smöret. Vispa ägg och socker poröst. Sikta kakaon
och blanda med vetemjöl och bakpulver. Tillsätt
mjölblandning, juice och smör till äggsmeten och
rör till en slät smet. Häll smeten i formen. Grädda
i mitten av ugnen ca 30 min. Låt svalna. Ta kakan
ur formen och låt kallna. Dela kakan. Sikta kakaon
till fyllningen och rör ner den i kvargen tillsam
mans med socker och kryddor. Bred fyllningen
mellan bottnarna. Vispa grädden. Täck tårtan med
grädde. Hacka chokladen och strö den ovanpå.
Garnera med marsipankycklingar.
www.arla.se/recept

K

onfirmationstiden är
både rolig och lärorik.
Många härliga upplevel
ser och äventyr. Under konfir
mationstiden lär du känna nya
vänner och får vara med och dela
många av de stora livsfrågorna.

Verktyg för livet
Vad är det då att vara konfir
mand? Det handlar om att i en
grupp samtala, göra drama, upp
leva och leka kring viktiga frå
gor. 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.

Konfirmation
konfirmationsgrupper i norra nöbbelöv och torn:

vinterresan
Med vintersport på läger i
Dalarna. Vi träffas torsdagar
varannan vecka. Läger på vin
terlovet. Kostnad 700 kr.

olsäng sport
Sommarläger med sport på
schemat. Få träffar under ter
minen men mer under augusti.
Kostnad 1 400 kr.

Läs mer:
svenskakyrkan.se/lund/nobbelov/konfirmand
Du kan också kolla in grupperna på Facebook via gruppsidor.
Eller kolla bilder på Instagram på ”Ledmig”.
Frågor och anmälan:
Jacob Eriksson, församlingspedagog tel 046-71 88 50
jacob.eriksson@svenskakyrkan.se
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P

å palmsöndagen får vi höra berättelsen
om hur Jesus rider in i Jerusalem, för
att fira den judiska påsken tillsammans
med sina lärjungar. Vi får höra om hur
folket tar emot honom med palmer i händerna och
ropar ”Hosianna! Davids son! Välsignad är han
som kommer i Herrens namn!” Detta är upprin
nelsen till den stora berättelsen, till den ”stora
veckan” som den kallats i kyrklig tradition sen
300-talet. I Sverige har vi kommit att kalla denna

vecka för ”stilla veckan”, som en påminnelse och
en uppmaning om att bli stilla inför Jesu lidande
och hur hans kärlek till oss leder honom till korset
där han dör för våra synder.
Under stilla veckan firas det passionsandakter varje veckodag i någon av kyrkorna klockan 10:00. Dessa andakter har
en enkel form och till varje andakt är en grupp
musiker inbjudna att spela för oss. Musiken och
andakten får stilla oss, och göra oss redo för det
stora påskmysteriet som inträffar på påsknatten,
när vi minns och firar att Jesus är uppstånden
från de döda.
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I slutet av stilla veckan firar vi skärtorsdag och
långfredag. Skärtorsdagen är den dag då Jesus
instiftade nattvardens
sakrament, tillsammans
med lärjungarna under
den judiska påsken.
Vid detta tillfälle gör
Jesus klart för lärjung
arna vad som kommer
hända med honom och
hur det ska gå till: han
ska bli utlämnad till
att korsfästas, och en
av lärjungarna kom
mer förråda honom. När vi firar skärtorsdag är
det med sorg inför Jesu lidande, men också med
förundran över hur Gud, som är alltings skapare

Stilla veckan
och
påsken

och ursprung, kan bli människa och ta på sig all
världens lidande av kärlek till oss; ur detta föds
hoppet om liv efter döden och en kärlek som aldrig
dör. Skärtorsdagsmässan firas i Vallkärra
kyrka kl 19:00.
Långfredagen går i större delen av världen un
der namnet ”den goda fredagen”. Dagen då Jesus
dör är i den kristna traditionen alltså den ”goda
fredagen”. Det låter konstigt för den oinvigde, men
poängen är att Jesus genom sin död faktiskt bese
grar döden och befriar mänskligheten från dödens
grepp. Vi minns långfredagens händelser i
en gudstjänst riktad till barn och familj i
Församlingsgården kl 10 samt i Långfredagsgudstjänsten i Vallkärra kyrka kl 15.
Tidigt i kyrkans historia samlades man kring
midnatt för att fira detta och ropa ut: ”Kristus är

uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!”
I Svensk tradition har vi förlagt mycket av kyr
koårets midnattsgudstjänster till morgonen därpå,
antagligen av praktiska skäl, och därför firar vi
i Torns församling påskdagsmässa 10:00 i
Vallkärra kyrka. Påskdagen präglas av glädje,
lovsång och jubel inför det faktum att Jesus är
uppstånden och att han är mitt ibland oss.
På Annandag påsk får vi höra berättelsen om
hur två lärjungar på sin vandring mot Emmaus får
möta den uppståndne Jesus. Först känner de inte
igen honom, men så småningom när han talat till
dem om Guds rike och senare också bryter ett bröd
och delar det med dem så känner de igen honom
och förstår att han har uppstått. Denna berättelse
får påminna oss om att varje gång vi firar mässa i
någon av kyrkorna, när vi bryter brödet och lyssnar
till Guds ord så är Gud mitt ibland oss för att ge
liv, kärlek och upprättelse, mitt i livets prövningar.
På Annandag påsk firar vi Emmausmässa
i Stångby kyrka 16:00.
text: Christian Sturesson
foto: Göran Jönsson
Påsklandskapet visas i Valllkärra kyrka,
Figurerna är gjorda av Ulla Frick, Billinge
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Jag vet inte vad som sker bortom
bergendär systrar och bröder flyr
Min värld är för rädd för och
hjälpa så vi ser åt ett annat håll
Jag har blundat för utsträckta
händer som korsar de mörkaste
vatten
Våra fäder ber oss värna om godhet så jag öppnar nu min famn
Du har levt utan mat eller trygghet,
men styrkan i dig fannsatt färdas
över alla länders gränserför att
hoppas på en chans

Vi ska ta emot dig med kärlek
och önskan om att du ska bli hel
en dag
Livet hotas med hat och bomber
Hade jag gjort samma sak?
Jag fick se dina tunga tårar när
du berättar vad du sett
Färglöst faller dom som regn
ifrån himlen och nu gråter även
jag
Vi ska gråta tillsammans med
dom som ska vandra samma väg
Vi ska låta våra världar få minnasatt vi har låtit det hända igen.

Jag ser inte vad som sker bortom
bergen, men jag ser dig som
kommit hit
Jag hör dig berätta sanning
om världen om hur systrar och
bröder flyr
Jag har blundat för utsträckta
händer som korsar de mörkaste
vatten
Våra fäder ber oss värna om
godhetså jag öppnar nu min
famn
Bara du vet vad som sker bortom
bergendär våra systrar och
bröder bor

(Text Musikmakarna, Örnsköldsvik)

Fastan är en tid för reflektion. Under en föreläsning i kursen ”Att leda ideella medarbetare” på
Helsjöns folkhögskola delade Carina Frykman föreläsare med sig av denna vackra sång texten.
Någonting att tänka på då så många människor är på flykt runt om i världen.

Julen varar än
till påska!

D

en nya terminen för baby och barn
caféer började med julgransplund
ring. Vi dansade och sjöng ut julen
medan Christian spelade på sin gitarr. Det
var ett trevligt sätt att påbörja det nya året
tillsammans med de små och deras föräld
rar. Jag hoppas att traditionen kommer att
fortsätta. Det finns inget roligare än att vara
tillsammans med dessa små människor som
Gud har gett oss. Små gåvor att vårda, att
lära och framförallt att älska.
Det är alltid lite vemodigt när julen närmar
sig sitt slut. Under Advent är förväntan stor
inför Jesu födelse. Den är tiden då mörkret
blir till ljus. Vi tänder adventsljus och ytterbelys
ning och plötsligt är inte de korta dagarna eller
mörkret så tungt. Jesus är symbolen för ljuset i
mörkret. Jag tror att Maria sjöng till det lilla barnet
någonting likt visan vi sjunger på babycaféet:
”Mitt lilla barn, min lilla himmelbit.
Jag tackar för att du kommit hit.”
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foto: Nada Perlenberg

Nu går vi snart mot våren, en tid för växande. Våra
små människor växer och frodas och egentligen
kan vi behålla känslan av julen, ljuset, varenda
gång vi tittar i deras små ansikten. De är framti
dens ljusbärare, församlingens små mirakel.
Nada

Vad är
Fairtrade?
Väljer du Fairtrademärkta

produkter skapar du möj
ligheter till förändring. Du
bidrar till att odlare och an
ställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbetsoch levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende
certifiering med uttalat mål att motverka fat
tigdom och stärka människors inflytande och
handlingskraft- med syfte att skapa förändring
och utveckling.

Fastekampanjen

Under Fastan gör vi årets insamling till förmån för
Svenska kyrkans Internationella Arbete. Svenska
kyrkans Vision för det internationella arbetet är:
liv i Guds rike, en helad skapelse och mänsklighet
i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. För livets
skull och tillsammans i den världsvida kyrkan sän
der Gud oss att i ord och handling dela evangeliet,
försvara människovärdet, värna skapelsen och leva
i tron, hoppet och kärleken.
Svenska kyrkan är med när det oväntade inträf
far. När naturkatastrofer sprider förödelser eller
väpnade konflikter driver människor på flykt. Vi
behöver finnas där för att rädda liv, lindra nöd och
upprätthålla mänsklig värdighet. Men också i det
humanitära arbetet har vi ett långsiktigt perspektiv
med oss. Årets tema för fasteinsamling är ”Att
resa sig starkare”. I fastekampanjen som började
den 11 februari och avslutas den 25 mars kommer
det att vara fokus på vad vårt psykosociala arbete
betyder för människor som drabbats av katastrof
eller konflikt och tvingats till flykt.
Vi vill visa vad det är som gör att människor
kan gå från att överleva till att leva. Från att få
tillgång till det basala, som mat och vatten, till att
få kraft till att komma tillbaka till ett normalt liv.
När människors egna resurser och egen kapacitet
är i centrum kan drabbade människor orka vara
aktiva i sina liv.
Läs mer här: www.svenskakyrkan.se/interna
tionelltarbete/insatser-vid-katastrofer.
Du kan även sms:a LIV till 72905 och ge en
gåva eller swisha till 9001223. Varje bidrag, varje
handling är viktig. Tillsammans är vi starka!
Nada

Torns församling jobbar för en bättre värld
med bättre levnadsvillkor för människor som
lever i fattigdom. Församlingen, tillsammans
med de övriga församlingar i Lund är Fairtrade
certifierade. Några datum att lägga på minnet:
• V 17 Hållbarhetsvecka- 23-28 april
• 5-7 maj Fairtrade challenge
• 12 maj worldfairtrade day.
Mer information kommer på församlingens
hemsida senare under våren.
Du kan även handla eller fika rättvist i Lund.
Information finns på www.lund.se/fairtradecity
lund/handla-och-fika-rattvist/

Ideella medarbetare

är en viktig del av församlingen. Vill du bidra med
dina kunskaper eller erfarenheter. Är du intresse
rad av miljöfrågor, Fair Trade, rättvisa, mänskliga
rättigheter? Är du praktiskt lagd och tycker om att
baka eller laga mat? Kanske du har någon annan
gåva? Var en del av din församling. Alla goda
krafter behövs! Vill du vara med kontakta gärna
Nada Perlenberg, 046-71 87 66 eller skicka ett
mail, nada.perlenberg@svenskakyrkan.se. Titta
gärna in på församlingsgården så tar vi en kopp
kaffe.
Välkommen!

Stiftelser och fonder

Under mars och april kan du få hjälp med att
söka fonder från olika stiftelser. Har du låg
pension, är arbetslös, sjukskriven eller har
tillfälliga ekonomiska bekymmer kan du vara
berättigad till fondmedel. Kontakta mig, Nada
Perlenberg, socialkurator på 046-71 87 66 eller
genom att skicka mail till nada.perlenberg@
svenskakyrkan.se så kan vi boka en tid. Du kan
även komma till Församlingsgården på freda
gar kl. 10-12. Ingen förbokning behövs. Jag har
tystnadsplikt.

Utflyktsdag
Tisdag den 12 juni planeras en utflyktsdag för
Syföreningen och Stickcaféet. Mer information
kommer.
Nada Perlenberg
socialkurator
Torns församling

11

Kristi
himmelsfärds
dag
och pingst

K

foto: magnus aronson/ikon

risti himmelsfärds dag
infaller 40 dagar efter
påsk, efter Jesu upp
foto: Göran Jönsson
Gökotta vid Stångby mosse 5 maj 2016
ståndelse. När Jesus visat sig
sin himmelsfärd lovar han att sända ”hjälparen”,
för lärjungarna och andra människor i 40 dagar
den tredje personen i treenigheten som vi känner
togs han mirakulöst upp till himlen, på samma
som Den heliga Anden. När Anden utgjuts över
sätt som profeten Elia i Gamla testamentet. Att
lärjungarna föds kyrkan. De börjar frimodigt vittna
Jesus tas upp till himlen ska visa oss att han efter
om Jesus Kristus, de börjar tala ett tungomål som
sin uppståndelse verkligen är ”Herre över him
alla i hela världen förstår och de utför under och
mel och jord, över liv och död”. Hans uppdrag är
tecken som visar att Gud verkar genom dem. Den
slutfört och nu sitter han på Faderns högra sida för
heliga Anden är verksam än idag när vi samlas
att göra plats åt sitt folk i himlen. Enkelt förklarat
till gudstjänst närhelst vi gör det under hela kyr
kan man säga vid julen kom en bit av himlen ner
koåret, men under pingsten är det som att vi firar
till jorden, och vid Kristi himmelsfärd färdas en
kyrkans födelsedag. En särskild glädje över att
bit av jorden, eller en bit av mänskligheten upp
få vara Guds barn och att få tillhöra den kyrkliga
och tar plats i himlen.
gemenskapen får prägla gudstjänsten.
I svensk tradition firar vi så kallad ”GökI Torns församling firar vi Högmässa
otta” på Kristi himmelsfärds dag. I Torns
på pingstdagen 10:00 i Håstads kyrka
församling sker detta 08:00 på Stångby
och familjegudstjänst i Församlingsgårmosse.
den 16:00.
Påsken är hjärtat i kyrkoåret, och den fullbordas
Christian Sturesson
med pingsten. Innan Jesus lämnar lärjungarna för

När det fruktansvärda inträffar.
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli
starkare tillsammans!
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Personal
Välkommen Christin!

Sedan den första januari
arbetar Christin Nilsson
som assistent med infor
mationsansvar i Torns
församling, en tjänst som
delas med Norra Nöb
belövs församling. Det är
Christin som svara när du
ringer till expeditionen
och det är också hon som bl a gör församlingens
affischer och ansvarar för hemsidan. Vi hoppas
att Christin ska trivas hos oss!

Välkommen Martin!

Vi hälsar Martin Sahl
ström välkommen som
kyrkovaktmästare i Torns
församling. Martin kom
mer ifrån Lund och har
under många år varit aktiv
i Allhelgonaförsamlingen
med att arbeta med Åhus
lägret. Han började sin
tjänst i församlingen den 1 mars och vi hoppas
att han ska trivas hos oss.

Frälsarkransen

Frälsarkransen är
ett modernt radband
skapat av Martin Lönnebo.
Det innehåller pärlor för hela livet
som vi kan stanna upp inför. Där
finns den gyllene Gudspärlan, den
pärlemorskimrande jagpärlan, dopets
pärla, bekymmerslöshetens blå pärla,
nattens svarta pärla och kärlekspärlorna, för att nämna några. När någon
döps i kyrkorna i Torns församling
får den en egen Frälsarkrans
som kan följa med genom
livet.

Tack Kerstin!

I slutet av februari avslu
tade Kerstin Lindström sin
tjänst som kyrkovaktmäs
tare i Torns församling, en
tjänst som hon innehaft i
lite mer än 13 år. Kerstin
har sett över församling
ens kyrkor med kärlek och
funnits med i såväl gudstjänster som kyrkliga
handlingar genom årens lopp. Församlingen
önskar nu Kerstin all lycka när hon ger sig iväg
på nya äventyr!

Psalmodikon spelades i
Vallkärra kyrka

På midfastosöndagen den
11 mars gästade Peter Ber
ry högmässan i Vallkärra.
Han spelade och berättade
om det gamla instrumentet
psalmodikon som användes
i kyrkor, skolor och vid
husförhör under 1800-talet.
Instrumentet uppfanns av
Johannes Dillner och blev mycket populärt. Det
är en rektangulär låda med en sträng som spelas

med stråke och en besiffrad greppbräda. Idag är
instrumentet nästan helt bortglömt.
Församlingen i Vallkärra kyrka fick sjunga
psalmer, ackompanjerade av psalmodikonspel.
Lite som att flyttas ungefär 150 år tillbaka i tiden!
text: Hanna Forsblad
foto: Göran Jönsson
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Gudstjänster
18 mars 10:00

Västra Hoby kyrka

Jungfru Marie Bebådelsedag,
Lovsångsmässa med Torn gospel

21 mars 18:30

Vallkärra kyrka

Mässa

25 mars 10:00

Stångby kyrka

Palmsöndagen, Högmässa

26 mars 19:00

Igelösa kyrka

Passionsandakt

27 mars 19:00

Håstad kyrka

Passionsandakt

28 mars 19:00

Västra Hoby kyrka

Passionsandakt

29 mars 19:00

Vallkärra kyrka

Skärtorsdagsmässa

30 mars 10:00
15:00

Församlingsgården
Vallkärra kyrka

Långfredagen, Familjegudstjänst på långfredagen
Långfredagen, Långfredagsgudstjänst

1 april 10:00

Vallkärra kyrka

Påskdagen, Påskdagsmässa med predikan för barn

2 april 16:00

Stångby kyrka

Annandag påsk, Emmausgudstjänst

8 april 10:00

Stångby kyrka

2 i påsktiden, Högmässa

15 april 10:00

Håstad kyrka

3 i påsktiden, Högmässa

18 april 18:30

Församlingsgården

Mässa

22 april 10:00

Igelösa kyrka

4 i påsktiden, Högmässa

29 april 10:00

Västra Hoby kyrka

5 i påsktiden, Högmässa

29 april 16:00

Församlingsgården

5 i påsktiden, Familjegudstjänst

6 maj 10:00

Stångby kyrka

Bönsöndagen, Högmässa

10 maj 08:00

Stångby mosse

Kristi Himmelsfärds dag, Gökotta

13 maj 10:00

Vallkärra kyrka

Söndagen före pingst, Högmässa

20 maj 10:00
16:00

Håstad kyrka
Församlingsgården

Pingstdagen, Högmässa
Pingstdagen, Familjegudstjänst

27 maj 10:00

Igelösa kyrka

Heliga Trefaldighets dag, Högmässa

3 juni 10:00

Stångby kyrka

1 e Trefaldighet, Högmässa

9 juni 17:00

Västra Hoby kyrka

Jubileumskonsert Torn Gospel

10 juni 10:00

Västra Hoby kyrka

2 e Trefaldighet, Högmässa

17 juni 10:00

Håstad kyrka

3 e Trefaldighet, Högmässa

Dessutom:

Morgonbön Vi börjar dagen med en morgonbön kl 9 varje tisdag och onsdag i Församlingsgården.
Middagsbön Vi firar middagsbön tillsammans kl 12 varje tisdag i Församlingsgården
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

Församlingsgården är öppen tis – fre 10-12
Vallkärravägen 14, 226 51 Lund
tel köket: 046-71 88 64, församlingsexpedition: 046-71 88 60
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 anna.s.melin@svenskakyrkan.se
Marie Darte
Marie är föräldraledig
Christian Sturesson
046-71 88 68 christian.sturesson@svenskakyrkan.se
Lars-Erik Andersson 046-71 88 65 lars-erik.andersson@svenskakyrkan.se
Assistent

Christin Nilsson

046-71 88 60

christin.w.nilsson@svenskakyrkan.se

Eva Hällje Macheridis 046-71 88 53

eva.macheridis@svenskakyrkan.se

Diakon
Socialkurator

Nada Perlenberg

046-71 87 66

nada.perlenberg@svenskakyrkan.se

046-71 88 67

hanna.forsblad@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker

Hanna Forsblad
Gospelkör

Emma Persson

070-846 48 40 torngospel@hotmail.com

Församlingsvärdinna

Ann-Christine Nilsson 046-71 88 66

ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare

Martin Sahlström

046-71 88 69

martin.s ahlstrom@svenskakyrkan.se

Församlingsrådets ordförande

Lars Jacobsson

070-579 13 69 dalsro361@gmail.com

Kyrktorn redaktion

Göran Jönsson

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

3 mars

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

###

###

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

5 maj

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

MB, Lunch

% S Högmässa

lör

tis

U Gökotta Stångby mosse
fre

lör

sön

mån

tor

fre

lör

sön

mån

tor

sön

MB, Lunch

% I Högmässa
ons MB, Babycafé

mån
tis

lör

fre

tis MB, Lunch
ons MB, Babycafé
Barncafé

% H Högm, F FG

tis MB, Lunch
ons MB, Babycafé
Barncafé

% V Högmässa

ons MB, Babycafé

mån

tor

Presstopp Kyrktorn

Kalendarium mars 2018 - juni 2018

4 april

% S Högmässa

sön % V Påskdagsmässa
mån U S Emausgudstjänst
tis MB, Lunch
ons MB, Babycafé
Barncafé
tor
fre
lör
sön
mån
tis MB, Lunch
ons MB, Babycafé
Barncafé
tor
fre

% H Högmässa

lör
sön

MB, Lunch

ons

mån
tis

Barncafé

% I Högmässa

zz

MB, Babyc. % V kvällsmässa
tor

fre

lör

sön

mån

% VH Högmässa

tis MB, Lunch
ons MB, Babycafé
Barncafé
tor

fre

mån
tis

sön

lör

mån

1
2
3
4
% S Högm, S körkonsert
5
MB, Lunch
6
7
MB, Babyc. % V kvällsmässa
Barncafé
8
9
10
% V Högmässa, Basar
11
12
MB, Lunch
13
MB, Babyc. % V kvällsmässa 14
Barncafé
15
16
17
% VH Lovsångsmässa
18
FG Seniorshop modevisning 19
MB, Lunch
20
MB, Babyc. % V kvällsmässa 21
Barncafé
22
23
24
25
% S Högmässa
Passionsandakt I
26
MB, Sopplunch, Pass.andakt H
27
28
29
30

ons MB, Passionsandakt VH
% V Skärtorsdagsmässa
U FG F, U V Långfredagsgtj
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

% S Högmässa

6 juni

fre

lör

sön

mån

tis

Midsommardagen

% H Högmässa

VH Jubileumskonsert Torn Gospel
% VH Högmässa

ons Sveriges nationaldag

tor

fre

lör

sön

mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

mån

tis

ons

tor

fre

lör

31 tor Barncafé
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

