Hösten
2018

En spännande höst väntar

N

foto: Kyrkobild

visas upp. Det kommer att bli mycket spännande
som händer i församlingens barn- och familjeverksamhet. Håll ögonen öppna på församlingens
hemsida och vår facebooksida.
Jag hoppas att vi ses i höst!
x
Anna Svensson Melin
församlingsherde

Torns församling
samarbetar med

Kyrktorn utkommer fyra gånger per år, nästa nummer kommer till första advent.
Senaste dag för inlämning av material till nästa nummer är den 26 oktober 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

är jag skriver dessa rader har jag arbetat
en vecka efter min semester. Som alltid
är det fullt upp när man varit ledig några
veckor. Jag har dessutom förmånen att få finnas
med vid tillfällen som är viktiga i människors
liv. Sommaren är alltid en tid för glädjestunder
i form av vigslar och dop men även sorgen finns
med i begravningar där minnen som ska bevaras
får komma fram. Att vara präst är privilegierat!
Den sommar som nu går mot sitt slut har inte
lämnat någon enda oberörd. I nyheterna pratas
om den varmaste sommaren sedan 1950-talet.
På sociala medier blir det en dragkamp mellan
de som oroas och de som njuter av värmen. Men
oavsett om man njutit eller oroats kan vi nog alla
konstatera att många människor och djur inte mått
bra i det varma vädret. Naturen runt omkring oss är
brun och bränd och träden släpper redan sina löv
för att spara lite kraft. Bränder uppstår och utplånar obegripligt stora områden. I Torns församling
är många drabbade av de minskade skördarna.
Konsekvenserna av denna sommar kan vi nog inte
riktigt ta in. Det kan vara svårt att veta vad man
ska göra för att hjälpa. Våra kyrkor är öppna för
stillhet och ljuständning. Präst, socialkurator och
diakon finns tillgängliga för samtal.
Vi får alla försöka se varandra i detta, höra
varandra. Vi har alla fått kallelsen att vara Guds
medarbetare i en värld där kärlekens budskap
hela tiden behöver synliggöras. I en värld där
lidande och sjukdom hör till vardagen. I en värld
där många inte har tid för dem man möter. Gud
finns med, för att stödja och bära!
I församlingens arbete går vi en spännande höst
till mötes. Vi välkomnar vår nya präst Ellen som
kommer att presentera sig själv i nästa nummer
av Kyrktorn. Konstverken i Odarslöv kommer att

Kyrktorn hösten 2018
Barn och familj
Babycafé, Torns Församlingsgård. Välkommen
med ditt lilla barn
på fika, lek, prat
och sångstund. Vi
träffas onsdagar kl
9:30-11:30 med
start den 29 augusti i Torns församlingsgård, Vallkärravägen 14
i Stångby. Sångstund kl 11:00.
Barnens Växthus (tidigare kal�lat barncafé) startar torsdagen
den 30 augusti i Torns Församlingsgård. För dig med små eller större barn upp till 6 år. Vi
träffas för fika, lek, sångstund
och andakt. Vi bekantar oss
med bibelns berättelser genom
teaterspel, pyssel och lek. För
mer information kontakta Nada
Perlenberg, 046-71 87 66 eller
Martin Sahlström 046-71 88 69.

Det händer i Torns församling
Församlingskvällar i höst

Vid tre tillfällen under hösten bjuder vi in till församlingskväll i Församlingsgården. För den som önskar är de en enkel
kvällsmässa kl 18.30. Sedan blir det föredrag kl 19.00. Under
kvällen serveras fika till självkostnadspris. För mer information se anslagstavlor och församlingens hemsida.
19 sept De äldres psykiska ohälsa
17 okt En kväll om Britt G Hallkvist
14 nov Kvällens tema är inte bestämt ännu

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. Höstens datum är 30
oktober samt 18 november.
I höst kommer det dessutom att bli familjegudstjänst ute i
en av våra kyrkor, nämligen den 16 september kl 10:00 i Västra
Hoby kyrka. Vid denna kommer Barnkören och Sånggruppen att
framföra musikalen I Samma båt.

Himmel och pannkaka

foto: Lars Gerdmar

I höst kommer vi vid två tillfällen att fira Himmel och pannkaka i Församlingsgården i Stångby. Himmel och pannkaka är
en mycket enkel gudstjänst med sång, musik och rörelse och
andakt. Efter gudstjänsten finns möjlighet till gemenskap då vi
äter kvällsmat tillsammans och som namnet avslöjar blir det
pannkakor som serveras. Dessa gudstjänster kommer att vara
onsdagar kl 17:30. För datum se anslagstavlor och hemsida.

Sticka, virka, sy & fika

Ekumenisk vesper
Söndagen den 26 augusti med
mottagande av ikon. Ikonmålaren Lars Gerdmar har målat en
ikon av den helige Franciskus,
likt den han målade till påven.
Kyrkoherden i S:t Thomas katolska församling, Pater Johan
Lindén OP, leder Vesperna tillsammans med församlingsherde
Anna Svensson Melin

Tycker du om att sticka, virka
eller sy? I Torns församling finns
två grupper som regelbundet ägnar sig åt detta. Du kan se deras
alster i församlingsgården där du
kan handla allt från sjalar och
barnkoftor till filtar. Intäkterna
går till välgörande ändamål.

Syförening
Syföreningen i Torns församling
träffas en gång i månaden, vanligtvis sista onsdagen i månaden,
kl 19-21 i hemmen. För mer information om datum och plats
kontakta:
Ulla Nilsson 046-24 81 81.

Stickcafét
Församlingens stickcafé träffas
onsdagar ojämna veckor mellan
kl 18:30-20:30 i Församlingsgården. Terminen startar den 29
augusti. För mer info kontakta:
Eva Åkesson Helen Axelsson
046-24 90 38 046-24 82 52
evanybo@ortofta.com
Modevisning i Försam
lingsgården 1 okt 18:00
Seniorshop's höstkollek
tionen visas av bygdens loka
la mannekänger. Direktförsäljning, kaffe serveras.
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SENSOMMAR

UTFÄRD

Följ med

31/8

med Torns och Norra Nöbbelövs församlingar

Fredagen den 31 augusti åker vi på församlingsutfärd till vackra Soﬁero.
program:
kl 12 Lunch i glasverandan, Soﬁeros slottsrestaurang
kl 13.15 Guidning i slottsparken
kl 14.15 Kaﬀe och äpplekaka
Kostnad 300 kr.
avfärd:
Bussen avgår kl 9.30 från Torns församlingsgård,
kl 10.00 från Nöbbelövsgården och därefter Nöbbelövs torg.
anmälan:
Senast 27 augusti till:
tel 046-71 87 00 eller mejl till christin.w.nilsson@svenskakyrkan.se
Ange ev. specialkost.
Hoppas ni vill följa med!
Hälsningar Nada och Eva,
Torn och Norra Nöbbelövs församlingar
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Det händer i Torns församling

Tisdagsluncher

hösten 2018
4 sep
11 sep
18 sep
25 sep
2 okt
9 okt
16 okt
23 okt
30 okt
6 nov
13 nov
20 nov
27 nov
4 dec
11 dec

Ärtsoppa / sparris soppa
Kryddig morotssoppa med apelsinkräm
Jordärtkockssoppa
Cowboysoppa med köttfärs
Linssoppa med tomat
Bondsoppa med fläsk
Förkylningskursoppa med kyckling
Kålpudding med potatismos
Ärtsoppa / sparrissoppa
Svartsoppa / champinjonsoppa
Krämig soppa med ädelost & broccoli
Köttfärssoppa från Kenya
Korv stroganoff med ris
Grönkålsoppa med frikadeller
Julens goda fisksoppa

foto: Marie Darte

Tisdagslunchen i Församlingsgården inleds
med en kort middagsbön kl 12:00.
Meddela köket senast kl 10:00 på 04671 88 64 att du kommer.

fdd  Körerna 
I Torns församling finns
flera olika körer. Förhoppningsvis hittar du någon
som passar dig!
Höstens verksamheter startar den 28 augusti (v 35)

Barnkören (F-klass-2)
övar onsdagar 17 – 17:45 och
sjunger i församlingens gudstjänster några gånger per termin.
Ingen körvana behövs.
Ledare: Hanna Forsblad

Sånggruppen (åk 3-6)
övar onsdagar 16-16:45 och
sjunger i församlingens gudstjänster några gånger per termin.
Ingen körvana behövs.
Ledare: Hanna Forsblad

Tornkören
Församlingens kyrkokör. Det
är en kör för dig med lite körvana. Vi sjunger regelbundet i
församlingens gudstjänster. Välkommen att sjunga med!
övar tisdagar kl 19-21.
Ledare: Hanna Forsblad

Torn Gospel
Gospelmusiken hjälper oss att
uttrycka så mycket i livet! Det
är musik som bär på så mycket
hopp och glädje och som samtidigt låter andra känslor får plats.
Torn Gospel är en aktiv och
härlig kör som håller till i Torns
församlingsgård i Stångby. Vi
träffas ojämna måndagar mellan
kl 18:55 och 21:10. Vi sjunger
gospel i olika stilar och från
olika tider och ursprung men
sjunger mest contemporary
gospel.
I Torn Gospel värnar vi både
om budskap, musikalisk utveckling och inte minst gemenskap,
så fikastunden är en obligatorisk
del av övningen. Vi medverkar
vid 1-3 gudstjänster per termin
samt avslutar terminen med en
större konsert i någon av församlingens kyrkor.
Är du intresserad av att börja
i kören så maila Emma Persson,
torngospel@hotmail.com.

Bibelstudium
Församlingens bibelstudiegrupp
för daglediga fortsätter att träffas
varannan tisdag i Församlingsgården i Stångby. Det blir samtal utifrån Hebreerbrevet och vi
fikar tillsammans. Terminsstart
är det den 4 september kl 10:00.
Staffan Åkerlund leder gruppen.

Visning
av konstverken i
Odarslövs kyrka
I förra numret av
Kyrktorn kunde
ni läsa om de
konstverk som
just nu finns i
Odarslövs kyrka.
Onsdagen den 12 foto:
september kom- Anna Svensson Melinv
mer det att bli en
offentlig visning av konstverken
kl 19:30. Vid denna kommer de
två konstnärerna Jesper Wachtmeister samt Jerome France
tillsammans med curatorn Min
Jung att medverka. En stråktrio
kommer att bjuda på musik.
Arrangemanget sker tillsammans med Lunds stift.
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Det händer i Torns församling

Diakonins månad
September 2018

”Se människan
medmänniskan i underläge
den utsatta och hotade
som om hon vore du själv
eller en av dina,
din mor-ditt barn-din bror
så vet du vad du ska göra.”
Margareta Melin

E

nligt Lukas säger Jesus: Så som ni vill
att människor skall göra för er, så skall
ni göra mot dem.(Luk 6:13) Så som- det
handlar om en grundhållning av likvärdighet, av
inlevelse och uppmärksamhet, en beredskap att
hjälpa till- så gott man kan, med det man kan.
Detta är vad diakonin handlar om. Diakoni är en
av grundpelarna i församlingens arbete och ett
ständig pågående process.
Varje år uppmärksammar vi diakonin särskilt
under September månad. Tillsammans med övriga
i Sveriges Kristna Råd väljer Svenska Kyrkan ett
särskilt tema som är viktigt att uppmärksamma.
Årets tema är de äldres psykisk ohälsa. Många
av den äldre generationen är ensamma, mår dåligt,
lider av olika psykiska sjukdomar. Vi läser ständigt
i nyheterna om gamla människor som far illa. Det
är vår plikt som medmänniskor att inte bara upplysa problematiken men att aktivt motarbeta en av
samhällets största problem nämligen ensamheten.
Det sägs att ensam är stark. Nej, ensam är bara
ensam. Tillsammans är vi starka!
Vad kan vi göra för att göra livet bättre för
våra äldre? Var med på terminens första församlingskväll som handlar just om de äldres psykisk
ohälsa, onsdagen den 19 september kl. 19, direkt
efter veckomässan i Församlingsgården. Vi lyssnar
på en inbjuden gäst, samtalar och delar en enkel
måltid tillsammans.
Hjärtligt välkommen.
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Vad är
Fairtrade?
Väljer du Fairtrademärkta

produkter skapar du möjligheter till förändring.
Du bidrar till att odlare och anställda, med
egen kraft, kan förbättra sina arbets- och
levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende
certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och
handlingskraft- med syfte att skapa förändring och utveckling.
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.
Du kan även handla eller fika rättvist i
Lund. Information finns på www.lund.se/
bygga-bo--miljo/klimat-miljo-och-hallbarhet/fairtradecitylund/

Ideella medarbetare
Vill du vara med och bidra till den stora julinsamlingen till förmån till Svenska Kyrkans internationellt arbete? Har du någon kunskap eller intresse
du vill dela med dig? Är du intresserad av Miljö
frågor och Fairtrade? Församlingen behöver dig!
För frågor eller information kontakta Nada
Perlenberg, socialkurator, 046-71 87 66.

STIFTELSER OCH FONDER
Har du låg pension, är arbetslös eller sjukskriven
eller har hamnat i ekonomiska svårigheter? Du har
möjlighet att få hjälp med att söka fonder från olika stiftelser genom att kontakta Nada Perlenberg,
socialkurator genom att ringa 046-71 87 66 eller
skicka mail till nada.perlenberg@svenskakyrkan.
se. Jag har tystnadsplikt.

Nada Perlenberg
socialkurator
Torns församling

Allhelgonahelgen

A

llhelgonahelgen är en tid för eftertanke.
Många söker sig till våra kyrkogårdar för
att tända ljus och minnas de som lämnat
oss. Hoppet om ett återseende finns hos de allra
flesta av oss. Vi får bära med oss orden från
Första Korintierbrevet in i helgen.
foto: Kyrkobild

”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild;
då skall vi se ansikte mot ansikte.
Ännu är min kunskap begränsad;
då skall den bli fullständig som
Guds kunskap om mig.
Men nu består tro, hopp och kärlek,
dessa tre,
och störst av dem är kärleken.”

Kaffe och samtal
På fredagen den 2 november kommer vi att finnas
på kyrkogårdarna för samtal samtidigt som vi bjuder på fika. För exakt plats och tid se anslagstavlor
och hemsida när det närmar sig.

Minnesgudstjänst
I Vallkärra kyrka blir det Minnesgudstjänst lördagen den 3 november kl 18:00. Vi tänder ljus
och läser upp namnen på de i vår församling som
avlidit under året som gått.

foto: Anna Jonasson /Ikon

Musik inför Allhelgona
Fredagen den 2 november kl 18 blir det Musik
inför Allhelgona i Vallkärra kyrka. Hanna Forsblad står för musiken och Anna Svensson Melin
läser dikter.

Högmässa
Söndagen den 4 november blir det Högmässa med
efterföljande kyrkkaffe i Stångby kyrka.
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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
Stångby kyrka

i Norra Nöbbelöv och Torn:

Konfirmation

foto: Jacob Eriksson
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Läs mer:
svenskakyrkan.se/lund/nobbelov/konfirmand
Eller kolla bilder på Instagram på ”Ledmig”.
För anmälan:
Jacob Eriksson, församlingspedagog
tel 046-71 88 50
jacob.eriksson@svenskakyrkan.se
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1. Terminsavslutning för Babycaféet i Vallkärra kyrka. Hanna berättar
om kyrkans historia och visar orgeln.
2. Syförening och Stickcafé åker på utflykt till Bosjökloster.
3. Trollmor och Sommarlund besöker Församlingsgården och berättar
sagan om Mästerkatten i stövlarna.
4. Gruppen Amorlatino underhåller med sång, musik och dans från
Anderna i Sydamerika.
5. Musiker Thomas Carlström spelar och berättar om instrument
från hela världen.
6. Korvgrillning i Församlingsgårdens trädgård ute i det fria.
7. Knitte berättar sagan om Nils Karlsson Pyssling.
text & foto Nada Perlenberg
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Torn Gospel
10 år

12

Den 9 juni firade Torn gospel sitt 10-år jubileum med två
fullsatta konserter i Västra Hoby kyrka. Den stora kören bjöd
på ett fartfyllt och stämningsfullt program under ledning av
Emma Persson. Sången varvades med berättelser från körens
historia och Lars-Erik Andersson höll en betraktelse om glädjen
med sång.
text & foto Anna Svensson Melin
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Gudstjänster
26 aug 14:00
18:00

Vid korset Vallkärra 3 e Trefaldighet, Friluftsmässa
kyrkogård
Igelösa kyrka
13 e Trefaldighet,
Ekumenisk vesper med mottagande av ikon

2 sep 10:00

Stångby kyrka

14 e Trefaldighet, Högmässa

9 sep 10:00

Håstad kyrka

15 e Trefaldighet, Högmässa

16 sep 10:00

Västra Hoby kyrka

16 e Trefaldighet,
Familjegudstjänst med musikalen ”I samma båt”

23 sep 10:00

Igelösa kyrka

17 e Trefaldighet, Högmässa

30 sep 10:00
16:00

Vallkärra kyrka
Församlingsgården

Den helige Mikaels dag, Högmässa
Den helige Mikaels dag, Familjegudstjänst
med frälsarkransutdelning

7 okt 10:00

Stångby kyrka

19 e Trefaldighet, Högmässa

14 okt 11:00

Igelösa kyrka

Tacksägelsedagen, Skördegudstjänst

21 okt 10:00

Håstad kyrka

21 e Trefaldighet, Lovsångsmässa med Torns gospel

28 okt 10:00

Västra Hoby kyrka

22 e Trefaldighet, Högmässa

3 nov 18:00

Vallkärra kyrka

Alla helgons dag, Minnesgudstjänst

4 nov 10:00

Stångby kyrka

Sö e alla helgons dag, Högmässa

11 nov 10:00

Håstad kyrka

24 e Trefaldighet, Högmässa

18 nov 10:00
16:00

Västra Hoby kyrka
Församlingsgården

Sö före domsöndagen, Högmässa
Sö före domsöndagen, Familjegudstjänst

25 nov 10:00

Igelösa kyrka

Domsöndagen, Högmässa

2 dec 10:00

Vallkärra kyrka

1 i advent, Högmässa med efterföljande adventsbasar

8 dec 16:30
19:00

Västra Hoby kyrka
Västra Hoby kyrka

Julkonsert med Torns gospel
Julkonsert med Torns gospel

9 dec 14:00

Stångby kyrka

2 i advent, Adventsgudstjänst

Dessutom:

Veckomässa i Församlingsgården Tre onsdagskvällar under hösten, 19/9, 17/10 samt 14/11,
kommer vi att fira en enkel mässa tillsammans kl 18:30 i Församlingsgården.
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 Församlingsgården.
Middagsbön Vi firar middagsbön tillsammans kl 12 varje tisdag i Församlingsgården

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
14

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
Ellen Jakobsson
046-71 88 68 ellen.jakobsson@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

9 september

sön

MoB, BS, MiB, Lunch

lör

tis

Barncafé

H Högmässa

ons MoB, Babycafé

mån

tor
fre
lör
sön

MoB, MiB, Lunch

mån
tis

Barncafé

ons MoB, Babycafé, Visn Odarslöv
tor
fre
lör

VH Högmässa Musikal
NL Nyfiken på konfirmation
MoB, BS, MiB, Lunch

sön
mån
tis

FG Förs.kv.

I Högmässa

MoB, Babyc.

Barncafé

ons
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

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

V Musik inför Allhelgona
V Minnesgudstjänst
S Högmässa

sön

MoB, BS, MiB, Lunch

H Högmässa
mån
tis

VH Högmässa, F FG

FG Förs.kv.
Barncafé

ons
fre
lör
sön

tor

fre

lör

sön

mån

tor

fre

tis
MoB, BS, MiB, Lunch
ons MoB, Babycafé
Barncafé

I Högmässa

tis
MoB, MiB, Lunch
ons MoB, Babycafé
Barncafé

mån

MoB, Babyc.
tor

lör

fre

tis
MoB, MiB, Lunch
ons MoB, Babycafé
Barncafé

mån

sön

lör

fre

tor

Kalendarium september 2018 - december 2018
### # november

# oktober

MoB, BS, MiB, Lunch

mån Seniorshop
tis

Barncafé

S Högmässa

ons MoB, Babycafé
tor
fre
lör
sön

MoB, MiB, Lunch

mån
tis

Barncafé

I Skördegudstjänst

ons MoB, Babycafé
tor
fre
lör
sön
mån

Barncafé

H Lovsångsmässa

tis
MoB, BS, MiB, Lunch
ons MoB, Babyc.
FG Förs.kv.
tor
fre

lör

sön

mån

MoB, BS, MiB, Lunch

VH Högmässa

Presstopp Kyrktorn

tis
MoB, MiB, Lunch
ons MoB, Babycafé
Barncafé
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

V Högmässa, Basar

# december

lör

sön

MoB, MiB, Lunch

mån

tis

Barncafé

S Adventsgudstjänst

H Julkonsert Torn Gospel

ons MoB, Babycafé

tor

fre

lör

sön

MoB, BS, MiB, Lunch

mån

tis

Barncafé

ons MoB, Babycafé

tor

fre

lör

MoB, MiB, Lunch

sön
mån

tis

Barncafé

ons MoB, Babycafé

tor

fre

lör

sön

mån

tis

ons

tor

fre

lör

sön

31 ons MoB, Babycafé
31 lör
41 tor
= mässa,
= musikgudstjänst, MoB = morgonbön, MiB = middagsbön, BS = bibelstudium, F = familjegudstjänst, T = temakväll,
V = Vallkärra, S = Stångby, VH = V Hoby, H = Håstad, I = Igelösa, FG = Församlingsgården, NL = Norra Nöbbelöv

V Mässa, F FG

tis
MoB, MiB, Lunch
ons MoB, Babycafé
Barncafé
tor
fre
lör
sön
mån

= gudstjänst,

Information om julens gudstjänster kommer
i nästa Kyrktorn.

