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Kärleken,
denna urkraft

A

foto: Maria Svensk /IKON

Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,
en tid att riva sönder, en tid att sy ihop,
en tid att tiga, en tid att tala,
en tid att älska, en tid att hata,
en tid för krig, en tid för fred.
Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden.
Han låter människor urskilja ett sammanhang,
men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut.
Predikaren 3:1-8, 11
.
Anna Svensson Melin
församlingsherde
Torns församling

Torns församling
samarbetar med

Kyrktorn utkommer fyra gånger per år, nästa nummer kommer i slutet av augusti 2018.
Senaste dag för inlämning av material till nästa nummer är den 3 augusti 2018.
Kyrktorn kan du också läsa på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/lund/torn.
Redaktion:
Anna Svensson Melin (redaktör & ansvarig utgivare)
Göran Jönsson, Christin Nilsson, Omslagsbild: Tore Ekelin
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foto: Kristina
Strand Larsson

llt har sin tid, säger predikaren, och nu
är det sommarens tid. Studenterna ska
springa ut mot den ljusnande framtiden.
Skolorna har tar snart välbehövliga lov och vi
andra, vi får njuta den ledighet som vi erbjuds. Det
är tid för rekreation och vila, tid för förundran och
nyfikenhet. I dagens samhälle är det inte många
förundrat att bara få vara. Kravlöshet har bytts ut
mot en ständig prestigehets, men det är så rätt som
predikaren säger: Allt har sin tid.
Vid den här tiden på året vittnar vår skapelse
om glädje, ljus och lycka. Hela vår värld är en
Guds skapelse, full av hans visa, kärleksfulla tankar. Det är grönska. Det är sol och värme. Det är
glädje och njutning. Äntligen kan vi sträcka på oss
och njuta av att vara ute. Naturen har exploderat
runt omkring oss. Livet växer och är som allra
vackrast.
Nu är det tid för sommar. Midsommar är sommarens stora högtid. Det är en dag omgiven av
mystik och urgamla traditioner. För många är det
en dag förknippade med det som är positivt. Det
är en dag fylld av lek, glädje och tacksamhet. I
de fall får midsommar stå för livet när det är som
bäst, med våra drömmar och förväntningar i fokus.
Till viss del handlar midsommar handlar om
kärlek. Hur många är vi inte som plockat sju sorters blommorna för att lägga dem under kudden i
hopp om att drömma om kärleken under nattens
få mörka timmar? Kärleken som har kraft att förändra allt. Kärlek, denna urkraft som är Guds allra
största gåva till oss människor. För förmågan att
älska och att bli älskad tillbaka kommer från Gud,
kärlekens ursprung och mål.
Så låt oss använda oss av sommartiden för att
påminna varandra om Guds ofantliga kärlek, så
som vi möter den i naturen, så som vi möter den
i andra människor.

Det händer i Torns församling

foto: Göran Jönsson

Time to
celebrate!

Torn Gospel har nu funnits i 10 år!
Detta vill vi fira med två jubileumskonserter och vi hoppas på att få
dela dessa konserter med er!
I Församlingsgården:

Musik i sommarkväll med andakt

Höstens verksamheter startar den 28 augusti (v 35)

Barncafé
Torsdagar mellan
14:00 och 16:00.
Barnverksamheten gör sommaruppehåll 6 juni – 29 aug.

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

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

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

foto: Marie Darte

Babycafé
Onsdagar mellan
9:30 och 11:30

Välkomna till Västra Hoby den 9 juni
kl 16:30 och 19:00, så bjuder den numera
60-mannakören på både finstämd och
ösig gospel.
Varmt välkomna att komma och dela
gospelglädjen tillsammans med oss!

1 juli 19:00 Stångby kyrka:
”Längtans och hoppets sånger” med Ensemble Viskande,
Ellika och Olof Bråliden och Hanna Forsblad.
8 juli 19:00 Håstad kyrka: ”Favoriter i musik och lyrik” med
Göran och Elisabeth Jackson och Ulf Berggren.
15 juli 19:00 Västra Hoby
kyrka:
”En nordisk kärlekssaga”.
Duon Nordic-light med
Josefine Andersson och
Daniel Beskow
22 juli 19:00 Igelösa kyrka:
”Från Sverige till Latinamerika på två gitarrer”. Gitarrduon Nordic Guitar Duo,
Max Näpel och Alvi Joensen.
29 juli 19:00 Vallkärra kyrka:
”Melodier som väcker minnen” med Mirza Kucukovic,
piano och Oskar Palm
Helmersson, cello.
läs mer på sidorna 6-7

En del av församlingens
verksamheter gör sommar
uppehåll men vi inbjuder till

Sommarcafé
Församlingsgården i
Stångby onsdagar 14:0016:00
från 13 juni till 11 juli
Nöbbelövsgården
tis- ons- och torsdagar
från 3 juli till 18 juli
läs mer på sidan 5
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foto: Göran Jönsson

Ge kollekt direkt med mobilen!

123 105 9757

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.

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 046-71 88 66
om du vill låna en brudkrona eller dopklänningen.

Dop- och
vigsel-lördagar:

foto: Karl Melin

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!

varje vecka under sommaren,
från september varannan
vecka,
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: 046-71 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.

Dopfunten vid dopaltaret i
Vallkärra kyrka

Välkommen in
VI HAR
ÖPPET

Sommarcafé
I FÖRSAMLINGSGÅRDEN

torns församlingsgård, stångby
onsdag kl 14-16 Från 13 juni - 11 juli

Vi fikar, sjunger, leker, pysslar. Fika till självkostnadspris. Välkomna!
Program
13 juni Musiker Thomas Carlström spelar och berättar om instrument från
hela världen - många som vi aldrig har sett eller hört. Spännande för
stora som små!
20 juni

Korvgrillning. Vi hjälps åt att grilla korv. Sång och lek ute i vår
vackra trädgård. Pyssel för den som vill.

27 juni

Gruppen Amorlatino - musik, sång och dans från Anderna i Sydamerika, med särskild fokus på Inkafolkets kultur under ledning
av Gaby Sotomayor Grande. Färggrant och vackert!

4 juli

Fika, lek, sång och pyssel.

11 juli

Knitte berättar sagan om Nils Karlsson Pyssling. Efteråt pyssel
med Knitte.

Även i år kommer SommarLund arrangerat av Lunds kommun till församlingsgården i Stångby; 2 juli kl 14 Mästerkatten i stövlarna. 17 juli kl 10 Väx upp,
kl 10.40 Nycirkusworkshop. Mer information om SommarLund kommer senare.

nöbbelövsgården
tisdag, onsdag, torsdag kl 10-12.30 Från 3 juli - 19 juli
Vi möts under de stora blodbokarna i trädgården vid Nöbbelövsgården.
Samtal, musik, lek och pyssel bjuder vi på. Brunchtallrik, glass och
annat gott kan du köpa till självkostnadspris. Vi avslutar i kyrkan med
middagsbön för den som önskar.
Program
3 juli
4 juli
10 juli
19 juli

Dans och rörelselekar
Dockteatern Två på ett strå med Staffan Björklund
Allsång
Hattparad. Clownerna Jerker och Rodrigo minglar.

5

foto: Linda Mickelsson /IKON

Sommarmusik m
Vallkärra kyrka 22 juni kl 15 OBS tiden!
Midsommarmusik

foto: Christin Nilsson

Det traditionella midsommarfirandet inleds med musik i
Vallkärra kyrka. Sanna Sender, Lars Wedin och Hanna Forsblad sjunger och spelar gitarr, flöjt och fiol. Efteråt fortsätter
firandet i Linåkersparken.

Stångby kyrka 1 juli kl 19
Längtans och hoppets sånger

foto: Privat

Ensemble Viskande är Ellika och Olof Bråliden och Hanna
Forsblad. Finstämt och med texterna i centrum spelar och
sjunger de tonsatta texter och dikter av Dan Andersson,
Britt G Hallqvist och Ellika Bråliden, till ackompanjemang
av gitarr, piano, kontrabas, altfiol och dragspel.

Håstad kyrka 8 juli kl 19
Favoriter i musik och lyrik
Elisabeth, Göran och Ulf har i mer än 20 år bjudit på lyrik
och musik i Torns församlings kyrkor. Temat i år är Favoriter i lyrik och musik där trion framför det de känner starkt
för och som de tror kan skapa minnen och tankar hos lyssnaren! Elisabeth Jackson (lyrik),Göran Jackson (kornett,
kohorn och näverlur) och Ulf Berggren (orgel, piano).
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foto: Privat

med andakt 2018
Västra Hoby kyrka 15 juli kl 19
En nordisk kärlekssaga

foto: Marthe veian Andreassen

En romansafton som hyllar den nordiska sångskatten och
som framhäver det nordiska tonspråket med tema kärlek.
Musik som brinner av kärlek men som ofta har en underliggande skugga av vemod och melankoli.
Josefine Andersson och Daniel Beskow bildar duon
Nordic-light duo.

Igelösa kyrka 22 juli kl 19
Från Sverige till Latinamerika på två gitarrer
Gitarrduon Nordic Guitar Duo består av Max Näpel och
Alvi Joensen. Musiken de spelar är en blandning av klassisk, barock/renässans och världsmusik. I deras repertoar
finns musik av tonsättare såsom A.Piazzolla, E. Gismonti,
J.S. Bach, samt traditionella svenska folklåtar och egna
kompositioner.

Vallkärra kyrka 29 juli kl 19
Melodier som väcker minnen
Mirza Kucukovic, piano och Oskar Palm Helmersson, cello
bjuder på ett spännande och varierat program med musik av
bland andra Brahms, John Williams och egenkomponerad
musik. En mix av musik de själva älskar, tagna från olika
källor – från den klassiska världen, från film, TV-spel med
mera.

Torns församling
i samarbete med
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Allt ljus på Odarslöv

U

nder två dagar i april bjöd Lunds stift in till en internationell konferens, Preserve, use and develop med fokus på användning och utveckling av kyrkobyggnader och kyrkliga arv. Konferensen
presenterade projekt och metoder i syfte att hitta en utbredd användning för kyrkor som hållbara
resurser för både det lokala samhället och för församlingar i en framtid då det kanske inte är möjligt att
ha så många aktiva kyrkobyggnader som idag. Många goda exempel presenterades från Sverige men
även från Storbritannien och Kanada.
Konferensmiddagen ägde rum i Odarslövs kyrka. Dagen till ära presenterades två konstverk. En
pil på kyrkans torns samt en ljus- och ljudinstallation inne i kyrkan. Gästerna fick också lyssna till när
Alex Bloom från Los Angeles sjöng.
Text och foto: Anna Svensson Melin

om konstverken
Ljusinstallationen utanpå
Odarslöv kyrka:
”Uppåt”
av Jesper Wachtmeister
Ljus- och ljudinstallationen inne i Odarslöv
kyrka: ”96”
av Jerome France
i samarbete med sounddesignern Nadege Feyrit.
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curatorns ord:

Alla möten kring konstprojektet på Odarlövskyrkan genererade från första stund en ovanligt ärlig
nyfikenhet. Varför just denna kyrka? Vad händer
omkring kyrkan? Hur påverkas kyrkan av andra
utvecklingsprojekt runt omkring? Konstnärerna
och jag kom fram till att projektet skulle handla
om våra reflektioner när vi befinner oss i en
miljö som speglar religion, vetenskap och våra
universella frågor om andlighet. Vår ambition
har således varit att presentera konstverk som
skapar denna nyfikenhet om platsens historia,
nutid och framtidsanda: en kyrkomiljö som bär
ett nytt budskap om sin närvaro i framtiden och
som är öppen för mångfald. Den interaktiva
digitalinstallationen svävar så att säga ovanför
altaret. Hur upplever vi ett ultramodernt digitalverk med ljud och ljus, ett konstverk som triggas
av oss själva i en oväntat traditionell miljö, och
en ljusinstallation utanför kyrkan som ska symbolisera människans strävan uppåt och sökande?
Med Jerome France och Jesper Wachtmeisters
verk vill vi synliggöra en konstupplevelse som
är fri från alla dogmer, men som också förenar
dem, som är en impressario och ett frö till våra
oändliga reflektioner.
Text av curatorn Min-Jung Jonsson

konstnären jespers ord:

Vi lever i en horisontell värld där våra blickar
oftast är riktade framåt eller nedåt. Med en höjd
blick riktar vi blicken mot något okänt. En person
som står ensam på ett torg och tittar uppåt kommer
snart att omringas av andra människor som tittar
uppåt. Det är en mänsklig reflex att ta reda på vad
det okända är. Är det något märkligt, något farligt
eller något fantastiskt? Himlen har alltid varit en
källa för oss människor att söka svar och hämta
bränsle från, till våra tolkningar av världen. Både
till våra myter och våra sanningar. Vi vänder ansiktet mot himmelen när vi söker tröst i det ofattbart
sorgliga eller vill uttrycka vår lycka. Vi har förlorat
eller segrat. Världsreligionerna lägger Guds och
paradisets hemvist i himlen. Även i vetenskapen
möter vi en svårbegriplig flerdimensionell värld
en värld av tankar, känslor och föreställningar
som gränsar till det spirituella. En värld som både
vänder sig inåt mot det molekylära, och uppåt mot
det astronomiska för att söka svar på våra existentiella frågor. Vilka är vi? Vad kommer vi ifrån?
Våra rationella, emotionella och spirituella sidor
vänder sig uppåt för att ställa frågor och söka svar.
Text av konstnären Jesper Wachtmeister
och curator Min-Jung Jonsson

konstnären jeromes ord:

Mitt arbete är ingen konst i sig när det inte finns
någon interaktion med publiken, och även sinsemellan de olika elementen i verket. Precis som
hela universums enklaste regel, interdependens
mellan all materia. Ljuset sätts inte igång utan musiken och ljudet, som i sin tur ska sättas igång av
publiken. Ingenting existerar helt ensamt, varken
människa, religion, vetenskap, dåtid eller framtid,
eftersom allt är sammanvävt. Musiken är inspiread
av den svenska naturen, speciellt av den regionen
omkring Odarlövskyrkan, den samhörighet till
naturen som jag upplever.

Text av konstnären Jerome France
och curatorn Min-Jung Jonsson
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Den 8:e kyrkohandboken
sedan reformationen
Den 23 november i fjol beslutade Svenska kyrkans
högsta beslutande organ, Kyrkomötet, att anta en
ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Denna ska
tas i bruk på Pingstdagen i år.
Kanske undrar du vad en kyrkohandbok är?
Jo, det är ett av Svenska kyrkans viktigaste instrument då den har till uppgift att ge ramar, stöd
och inspiration till det gudstjänstfirande som sker
ute i församlingarna. Det är inte så ofta som en ny
kyrkohandbok tas i bruk. Den som används fram
till Pingstdagen kom 1986 och den nya är den åttonde i ordningen sedan reformationen.
Den nya kyrkohandboken är anpassad till Bibel
2000 och den har också fått ett mer inkluderade
språk. Barnperspektivet har varit viktigt liksom
en ökad delaktighet för församlingen.

I Torns församling hade vi i april en församlingskväll där vi provade att sjunga en del av den
nya musik som nu finns att välja. Vi provade också
på en del av de nya texterna.
I gudstjänsterna framöver kommer ni att möta
den nya kyrkohandbokens texter och musik men
också sådant som ni känner igen sedan tidigare
då mycket av den musik samt de texter som fanns
i den kyrkohandbok som kom 1986 också finns
kvar i den nya.
O Gud, tack för att allt bärs av din kärlek,
för att du på nytt ger liv och mod att växa
och låter din barmhärtighet bo i oss.
I Jesu namn.
Amen.

foto: Gustaf Hellsing /IKON

Rabarberpajcheesecake
Rabarberpaj och cheesecake - två favoriter i
ett. En kombination som alla älskar! Dessutom
är kakan busenkel att göra.

Du behöver

Cheesecake
14 digestivekex
100 g smör
600 g Philadelphia classic naturell
2 dl strösocker
2 dl vispgrädde
100 g fryst rabarber
Smulpajstopping
50 g rumstempererat smör
2 dl vetemjöl
1 dl strösocker
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Gör så här
1. Mixa kexen till ett fint smul i matberedare eller
med en stavmixer. Smält smöret och blanda
ihop med kexsmulet till en formbar massa.
2. Spänn fast ett bakplåtspapper i botten på en
springform med diameter på 23 cm och tryck
ut kexmassan i den. Ställ i kylskåpet medan du
gör Philadelphiafyllningen.
3. Vispa Philadelphia classic naturell och strösocker till en jämn och krämig smet.
4. I en annan bunke vispar du grädden. Vänd försiktigt ner den i Philadelphiasmeten.
5. Bred ut cheesecakesmeten i springformen och
tryck ner den frysta rabarbern i den, jämnt fördelat i cheesecaken.
6. Ställ cheesecaken i kylskåpet för att stelna
medan du gör smuldegstoppingen.
7. Smulpajstopping Sätt ugnen på 200 grader
(över- och undervärme). Arbeta samman alla
ingredienser till en deg och smula ut den på
en plåt med bakplåtspapper.
8. Grädda smulpajstoppingen i mitten av ugnen
i ca 10 minuter, tills den fått en fin gyllenbrun
färg. Låt toppingen svalna helt och hållet innan
du garnerar din cheesecake med den.
www.koket.se

Välkommen på gudstjänst!
Bosebo kyrka, sommaren 2018

foto: Viveca Ohlsson Kulturen

Sommargudstjänster på Kulturen

A

tt besöka Kulturen i Lund är att resa från
medeltidens historia till samtiden, från
lokal kultur till världskultur. Under medeltiden var Lund en kyrkostad med några få tusen
invånare. Flera gånger om dagen kunde man höra
klockor ringa från de 23 kyrkor och 4 kloster som
fanns överallt i staden. Utbudet på gudstjänster
och böneplatser var stort. I Lund utbildades också
präster och predikanter som sändes ut över stora
delar av Europa.
Även om antalet kyrkor och kloster inte utvecklats i samma takt som befolk- ningen i Lund
(då skulle vi ha haft runt 400 kyrkor och ett 80 tal
kloster) samlas man idag, snart 1 000 år senare,
fortsatt till gudstjänst i de olika kyrkorna i staden.
Även idag klingar bönen och lovsången från såväl
medeltida som mer nybyggda kyrkor runtom i
Lund. Uråldriga sanningar återberättas för nya generationer och troende på 2 000 talet söker svaret
på vad det innebär att idag följa Jesus från Nasaret.
Under tre söndagar i juni och juli flyttar dessa
gudstjänstfirande församlingar in på Kulturen. I
den gamla stavkyrkan Bosebo vill vi tillsammans
peka på hur det gamla och det nya kan förenas i
en varm och levande tro. Nytt för i år är att vi som
församlingar i Lund valt att utforma och genomföra gudstjänsterna tillsammans. Det viktiga är

trots allt inte antalet kyrkor som i olika tider finns
i staden utan att tron förblir närvarande i kulturen.
För det samverkar vi gärna i stor enhet.
Temat för sommarens gudstjänster är "credo"
- dvs vi tror. Genom bibel- läsning och en kort
predikan stannar vi upp vid de mest centrala delarna av den tro som i alla tider varit gemensam
för alla kristna, för dem som möttes i de många
kyrkorna och klostren i det medeltida Lund och för
dem som i dag söker sig till stadens olika kyrkor.
Utgångspunkten tar vi i bibelns texter men också
i den Nicenska trosbekännelsen från år 381 e.Kr.
Vid Gudstjänsterna ber vi även gemensamt för
Lund och sjunger lovsånger inspirerade av Taize,
en ekumenisk kommunitet på landsbygden i södra
Frankrike där katoliker och protestanter från 25
olika länder lever tillsammans.
Välkommen till sommarens ekumeniska
gudstjänster på Bosebo!
• Söndag 17 juni kl 16 Vi tror på Gud Fader
• Söndag 24 juni kl 16 Vi tror på Jesus Kristus
• Söndag 1 juli kl 16 Vi tror på den Helige Ande

Gudstjänsterna genomförs av Lunds kristna
församlingar i samverkan.
Arrangör: Lunds kristna råd.
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K

onfirmationstiden är
både rolig och lärorik.
Många härliga upplevelser och äventyr. Under konfirmationstiden 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 konfirmand? Det handlar om att i en
grupp samtala, göra drama, uppleva och leka kring viktiga frågor. Det handlar om att fundera
kring sitt och andras liv och få
verktyg för livet. Det handlar om
vänskap och gemenskap.
Det handlar om tro och tvivel,
kunskap och mysterium.
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Konfirmation
konfirmationsgrupper i norra nöbbelöv och torn:

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

olsäng sport
Sommarläger med sport på
schemat. Få träffar under terminen 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

Personal
foto: Göran Jönsson

Mottagning av
församlingsherde Anna

foto: Kristina Johansson /IKON

På Jungfru Marie bebådelsedag den 18 mars
mottogs Anna Svensson Melin som församlingsherde i Torns församling i en lovsångsmässa
i Västra Hoby kyrka. Domprost Bo Sandahl
predikade och medverkade i gudstjänsten. Torn
gospel stod för sången under ledning av Emma
Persson.
Christin Nilsson

Vad är ett församlingsråd?

Tack Christian!
foto: Göran Jönsson

I varje församling som ingår i ett pastorat ska det
finnas ett församlingsråd. De av församlingsrådets
uppgifter som finns reglerade i Kyrkoordningen
handlar i huvudsak om gudstjänsten och kyrkobyggnaderna. Kyrkorådet kan också välja att delegera andra uppgifter till församlingsrådet. Den
som sitter i församlingsrådet måste tillhöra någon
av de församlingar som ingår i pastoratet. I Torns
församling finns ett församlingsråd som består av
tio ordinarie ledamöter samt fem suppleanter. Församlingsherden är också ledamot i rådet. Församlingsrådet ska arbeta med församlingens identitet
och mål. Församlingsrådet väljs på fyra år och
den 1 januari i år tillträdde ett nytt församlingsråd.

Torns församlingsråd består av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomas Arvidsson (ersättare)
Lars Jacobsson (ordförande)
Grete Jarmund Berg (ersättare)
Göran Jönsson (ledamot)
Frida Lindberg (ersättare)
Annette Lindblad (ledamot)
Ingegärd Persson (ledamot)
Hampus Pettersson (ersättare)
Birgit Sandberg (ledamot)
Ulla-Britt Ströman (ledamot)
Anna Svensson Melin (ledamot)
Maria Söltoft (ledamot)
Bengt Åkesson (ledamot)
Cecilia Åkesson (vice ordförande)
Eva Åkesson (ledamot) samt
Simon Årnes (ersättare)

Efter nästan två års tjänstgöring slutar Christian
sin tjänst som komminister i Torns församling
för att arbeta som samarbetspräst (EFS och
Svenska kyrkan) i Västerkyrkan i Hässleholm.
Vi har kunnat se Christian cykla omkring med
kaftanen fladdrande efter sig, höra honom
sjunga samt göra allt det andra som en präst
ägnar sig åt. Församlingen önskar Christian all
lycka i sin nya tjänst samtidigt som vi kommer
att sakna dig.
Anna Svensson Melin
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Gudstjänster
27 maj 10:00

Håstads kyrka

Heliga trefaldighets dag, Mässa; Toner från en källa

3 juni 10:00

Stångby kyrka

1 e Trefaldighet, Högmässa

9 juni 16:30
19:00

Västra Hoby kyrka
Västra Hoby kyrka

Jubileumskonsert Torn gospel
Jubileumskonsert Torn gospel

10 juni 10:000 Västra Hoby kyrka

2 e Trefaldighet, Högmässa

17 juni 10:00

Håstad kyrka

3 e Trefaldighet, Högmässa

22 juni 15:00

Vallkärra kyrka

Midsommarafton, Midsommargudstjänst

23 juni 14:00

Trädgården
Nöbbelövsgården

Midsommardagen, Friluftsgudstjänst

24 juni 10:00

Norra Nöbbelövs
kyrka

Johannes Döparens dag, Högmässa

1 juli 19:00

Stångby kyrka

Apostladagen, Musik i sommarkväll med andakt

8 juli 19:00

Håstad kyrka

6 e Trefaldighet, Musik i sommarkväll med andakt

15 juli 19:00

Västra Hoby kyrka

Kristi förklarings dag, Musik i sommarkväll med andakt

22 juli 19:00

Igelösa kyrka

8 e Trefaldighet, Musik i sommarkväll med andakt

29 juli 19:00

Vallkärra kyrka

9 e Trefaldighet, Musik i sommarkväll med andakt

Bösmöllan

10 e Trefaldighet, Friluftsgudstjänst

12 aug 14:00

Trädgården vid
församlingsgården

11 e Trefaldighet, Friluftsmässa

19 aug 14:00

Svenstorp

12 e Trefaldighet, Friluftsgudstjänst

26 aug 14:00

Vid korset på
13 e Trefaldighet, Friluftsmässa
Vallkärra kyrkogård

5 aug 14:00

2 sept 10:00

Stångby kyrka

14 e Trefaldighet,

9 sept 10:00
15:00

Håstad kyrka
Odarslövs kyrka

15 e Trefaldighet, Högmässa
Ev konsert

Dessutom: Högmässa söndagar 10:00 i Norra Nöbbelövs kyrka
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
Under tiden 16 juni – 19 augusti är alla våra fem kyrkor öppna varje dag 10-18.
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Torns församling

Församlingsgården är öppen tis – fre 10-12
Vallkärravägen 14, 226 51 Lund
tel köket: 046-71 88 64, församlingsexpedition: 046-71 88 60
växel: 046-71 87 00 (vx)
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 tom 2018-12-31
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.sahlstrom@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
S Högmässa

6 juni

fre
lör
sön
mån
tis

VH Jubileumskonsert Torn Gospel

VH Högmässa

ons Sveriges nationaldag
tor
fre
lör
sön
mån
tis

H Högmässa

ons Sommarcafé FG
tor
fre
lör
sön
mån
tis

NL Högmässa

V Midsommarmusik
friluftsgtj NL

ons Sommarcafé FG
tor
fre
lör
sön
mån
tis

ons Sommarcafé FG
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
S

Musik i sommarkväll

H Musik i sommarkväll

VH Musik i sommarkväll

I

Musik i sommarkväll

Musik i sommarkväll

V

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
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

tor

ons MB, Babycafé

Barncafé

###

1
2
Presstopp Kyrktorn
3
4
5
NL, Bösmöllan
6
7
8
9
10
11
FG Friluftsgtj i trädgården 12
13
14
15
16
17
18
19
NL, Svenstorp
20
21
22
23
24
25
V Friluftsmässa vid korset 26
27
MB, Lunch
28
29
30

Kalendarium juni 2018 - september 2018
### 8
augusti

NL

7 juli

sön

Sommarcafé NL

mån
tis

Sommarcafé NL

NL

ons Sommarcafé FG, NL
tor
fre
lör
sön

Sommarcafé NL

mån
tis

Sommarcafé NL

NL

ons Sommarcafé FG, NL
tor
fre
lör
sön

Sommarcafé NL

mån
tis

Sommarcafé NL

NL

NL

ons Sommarcafé NL
tor

fre

lör

sön

mån
tis

ons
tor

fre

lör

sön

mån

S

Terminsstart

9 september

lör

sön

mån

tis

H Högmässa

ons MB, Lunch
MB, Babycafé
Barncafé

tor

fre

lör

sön

mån

tis

ons MB, Lunch
MB, Babycafé
Barncafé

tor

fre

lör

sön

mån

tis

ons MB, Lunch
MB, Babycafé
Barncafé

tor

fre

lör

sön

mån

tis

ons MB, Lunch
MB, Babycafé
Barncafé

tor

fre

lör

sön

31 tis
31 fre
41 tor
= 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

