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Vi spelar roll,
allt spelar roll!

A

lla som känner mig vet att
jag älskar julen. Mitt hem
som elva månader om året
är tämligen avskalat, fylls
med en mängd av julsaker. Inte för att
jag måste utan för att jag älskar det.
Små landskap byggs upp för tomtar,
ljusslingor och ljus finns i varje vrå.
Granen är stor och fylld av kulor i
olika kulörer. Julmusiken sprakar i
högtalarna. Kan det bli bättre?
På hedersplatsen i vardagsrummet bygger jag upp krubban. Där är
stallet, palmerna, höbalarna och alla
djuren som utgör kulisser för änglar,
herdar, vise män och inte minst för
huvudpersonen själv, den lille Jesus
och hans vakande föräldrar, mamma
Maria och bonuspappan Josef. För
hur kul det än är med allt det andra
pyntet får inte julens kärna gå förlorad, för då vore julen bara ännu ett
kommersiellt jippo utan tydligt innehåll. Min önskan är att julens viktiga
budskap ska få komma alla till dels,
utan en massa måsten och stress.
I en av alla de julsånger jag brukar
lyssna på sjunger Triad: ”Tänd ett ljus
och låt det brinna. Låt aldrig hoppet
försvinna det är mörkt nu men det bli
ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du
tror på för den här planeten vi bor på
tänd ett ljus för jordens barn.”
Sången handlar om ljus, värme
och hopp. Men också om framtid och
drömmar. Där finns stjärnan, även om
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den bara brann en sekund, så finns
den där som ett tecken. Ett tecken på
att något är på gång. Stjärnan som
är tecknet för att Gud handlar på vår
jord. Tecknet på att nu har det hänt
något som skall förändra allt för alltid.
Det var denna stjärna som tändes i Betlehem när Jesus föddes. Gud
blev människa för vår skull och denna magiska stund skrev för alltid om
vår framtid. För barnet är också vårt
hopp, barnet bär också våra drömmar, våra förhoppningar. Detta är julens budskap... Barnet är vårt liv, det
vill locka fram kärleken och gnistan
inom oss. Få oss att förstå att vi spelar
roll, att allt spelar roll. Att vi är viktiga
här och nu.
Som ni ser har Kyrktorn fått nytt
utseende, men vår förhoppning är att
ni ska känna igen er även i fortsättningen.
Detta är julen och jag önskar att
vi alla ska få bära med oss det nu när
vi åter ska fira jul!
x
Anna Svensson Melin
församlingsherde
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Körerna
I Torns församling
finns flera olika körer.
Förhoppningsvis hittar
du någon som passar
dig!
Barnkören (F-klass-2)

övar onsdagar 17 – 17:45
och sjunger i församlingens
gudstjänster några gånger
per termin. Ingen körvana
behövs. Terminsstart 16/1.
Ledare: Hanna Forsblad

Sånggruppen (åk 3-6)
övar onsdagar 16-16:45
och sjunger i församlingens
gudstjänster några gånger
per termin. Ingen körvana
behövs. Terminsstart 16/1.
Ledare: Hanna Forsblad

Tornkören

Församlingens kyrkokör.
Det är en kör för dig med
lite körvana. Vi sjunger regelbundet i församlingens
gudstjänster. Välkommen!
Vi övar tisdagar kl 19-21.
Terminsstart 22/1.
Ledare: Hanna Forsblad

Torn Gospel

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.
Ledare: Emma Persson,
torngospel@hotmail.com
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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 i
Torns församlingsgård,
Vallkärra
vägen 14 i
Stångby.
Sångstund kl 11:00.
Juluppehåll fr o m 5/12,
startar igen 23/1

Barnens Växthus, Torns
Församlingsgård kl
14:00. 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.
Juluppehåll fr o m 13/12,
startar igen 24/1

För mer information kontakta:
Nada Perlenberg, 046-71 87 66 eller
Martin Sahlström 046-71 88 69.

Sticka, virka, sy & fika

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.
För mer info kontakta:
Eva Åkesson
046-24 90 38

Helen Axelsson
046-24 82 52

evanybo@ortofta.com

foto: Karl Melin
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Dopfunten i V Hoby kyrka

Dop- och vigsel-

lördagar varannan vecka:
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.

Bibelstudium

Församlingens bibelstudiegrupp för daglediga
fortsätter att träffas varannan tisdag i Församlingsgården i Stångby.
Det blir samtal utifrån
Pastoralbreven och vi fikar tillsammans. Staffan
Åkerlund leder gruppen.
Terminsstart 15/1 kl 10.
3

Advent – jul – nyår oc

foto: Gustaf Hellsing /Ikon

foto: Magnus Aronson /Ikon

Domsöndagen den 25 nov

10:00 Högmässa i Igelösa kyrka,
Marie Darte avtackas.
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: Josefin Casteryd /Ikon

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.”
2 advent den 9 dec

14:00 Adventsgudstjänst i Stångby kyrka
Lars-Erik Andersson.
Lucia den 13 dec

19:00 Lucia i Håstads kyrka med kören Grannlåt.
den 24 dec

1 advent den 2 dec

10:00 Högmässa i Vallkärra kyrka,
Ellen Jakobsson,
Barnkören, Sånggruppen och
Tornkören medverkar.
11:00 Adventsbasar i Vallkärra kyrka
till förmån för julkampanjen ”En
flicka är född” samt Barncancerfonden. Alster från Stickcafé, Syförening och Barngrupp finns till
försäljning.
Lördagen den 8 dec

16:30 Västra Hoby kyrka och
19:00 Västra Hoby kyrka
Julkonsert med Torns Gospel.
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11:00 Julbön i församlingsgården i
Stångby, Lars-Erik Andersson.
14:00 Julbön i Igelösa kyrka, Lars-Erik
Andersson
3 advent den 16 dec

10:00 Högmäsa i Håstad kyrka, Ellen
Jakobsson.
16:00 Västra Hoby kyrka Lucia med
församlingens barnkörer.
4 advent den 23 dec

Sammanlyst till Norra Nöbbelövs kyrka där det firas Högmässa kl 10:00.

Juldagen den 25 dec

7:00 Julotta i Västra Hoby kyrka, Ellen
Jakobsson.
Kyrktorn 2018-4

ch trettondedagstid

foto: Josefin Casteryd /Ikon

Annandag jul 26 dec

foto: Göran Jönsson

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.”

10:00 Högmässa i Stångby, Anna
Svensson Melin.
Året slutar och börjar, ett nådens år. Nu är tiden vår! Nu har
just vi en uppgift, ett liv och ett hjärta
som slår.”

Nyårsafton den 31 dec

16:00 Nyårsbön i Vallkärra kyrka,
Lars-Erik Andersson.

Nyårsdagen den 1 jan

18:00 Nyårsmässa i Igelösa kyrka, Ellen Jakobsson.
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2 e Trettondedagen den 20 jan.

10:00 Högmässa i Stångby kyrka,
Anna Svensson Melin.

3 e Trettondedagen den 27 jan,

Trettondedag jul 6 jan

16:00 Ljusmässa i Håstad kyrka, Ellen
Jakobsson. Tornkören medverkar
och sjunger Carols och julsånger.

1 e Trettondedagenden den 13 jan,

10:00 Högmässa i Västra Hoby kyrka,
Lars-Erik Andersson.

10:00 Högmässa, Ellen Jakobsson
16:00 Familjegudstjänst i församlingsgården med utdelning av Frälsarkransar till barn som döpts, Anna
Svensson Melin.

3 februari, Kyndelsmässodagen

10:00 Högmässa i Igelösa kyrka,
Lars-Erik Andersson.

Texter från ”Bönboken tradition o liv”.
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En flicka
är född

P

salmen här intill brukar
spelas och sjungas på Kyndelsmässodagen. Den har
även blivit ledmotiv till
Svenska kyrkans jul kampanj ”En
flicka är född”.
Att möta barn i dopet, baby caféet, barnens växthus, himmel och
pannkaka och familjegudstjänster
är för oss ett stort privilegium. Vi
får nästan från början av deras
liv vara med och förundras över
Guds små underverk. När ett litet barn sätter sig i knäet på mig
under sångstunden eller kommer
till mig och ger mig en leksak då
känns det som jag har vunnit högsta vinsten. Vilket förtroende man
har fått! Oavsett vilken dålig dag
man har haft så kan man inte låta
bli att fyllas av glädje och värme.
Jag fylls framförallt av hopp inför
framtiden.
Tyvärr lever många barn runt
om i världen i fattigdom, krig och
våld. Årets julkampanj fokuserar
på flickor. ”En flicka är född” är
en viktig julkampanj. Många flickor får ingen utbildning, får mindre
mat än alla andra och utsätts för
våld och övergrepp. Det är viktigare
än någonsin att vi som har det bra
6

Barn och stjärnor födds i mörk utan skydd av våld och vapen.
Mitt i mörkret bjuder livet oss att växa som en låga.
Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot för världens plåga.
Gud är hos oss, ljus i natten, för att hjälpa oss att våga.
Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
				
Psalm 744
Text: Ylva Eggehorn 1991. Musik: H. Nyberg 1991

hjälper de mest utsatta. Det är vår
skyldighet som kristna att stå upp
för orättvisor i världen. Stöd årets
julkampanj och ge flickor i världen
bättre förutsättningar för en mer
rättvis och jämställd framtid.
Nu när vi går in i advent och ljuset tänds i fönster och balkonger, låt
oss vara ljuset i mörkret för flickors
framtid. Låt oss våga ta ställning
för alla människors lika värde!
Med önskan om ett förväntansfullt
advent och en välsignad jul,
För mer information om årets
julkampanj: www.svenskakyrkan.
se/internationelltarbete/julkampanjen.
Nada Perlenberg
socialkurator
Torns församling

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i
förtryck och orättvisor – bara för att de är
flickor. Att fattigdom och normer gör att
flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de
utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst.
Det är en ständig kamp om liv och död,
som vi måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att
tillsammans kämpa för att ingen flicka
ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För
varje barn är skapad till Guds avbild och
har samma värde – oavsett kön.
I Svenska kyrkans julkampanj, som
pågår från första advent 2018 till trettondedag jul 2019, samlar vi in pengar till
Svenska kyrkans internationella arbete för varje människas lika värde och makt
över sitt eget liv.
Swisha din gåva till 9001223.
Kyrktorn 2018-4

Fem rättigheter i fokus
Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara
för att de föds som flickor. I flera delar av världen anses flickor mindre värda än pojkar. Miljontals flickor
saknar egna identitetshandlingar vilket innebär att de
bland annat inte kan rösta eller öppna ett bankkonto.
I många länder får de inte äga land eller ärva egendom.
Därmed hamnar de i beroendeställning och får svårt
att påverka sin egen situation. Rätten att erkännas som
person påverkar tillgången till alla övriga rättigheter.
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer projekt
över hela världen för att stärka flickors rätt till god
hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Dessa fem rättigheter är grunden i vårt arbete:
1. RÄTTEN TILL MAT

Allt fler människor i världen kan äta sig mätta. Men
stora grupper får inte del av framstegen och fortfarande
är var åttonde människa undernärd. Oftast är denna
människa en flicka eller kvinna. I vissa kulturer är det
tradition att mammor och systrar äter sist efter det att
män och bröder har ätit. Vi arbetar för allas rätt till
mat.

4. RÄTTEN TILL HÄLSA OCH SJUKVÅRD

Flickor får sämre vård och omsorg än pojkar, trots
att de löper högre risk att utsättas för sjukdomar på
grund av undernäring, diskriminering och könsrelaterat våld. I många delar av världen får flickor inte
tillgång till sexualupplysning och preventivmedel och
kan inte skydda sig mot könssjukdomar och oönskade
graviditeter. Mens är ofta tabubelagt och skamligt. Genom uppsökande hälsoarbete i utsatta områden kan fler
flickor ges den hälsokunskap och vård de har rätt till.

5. RÄTTEN TILL UTBILDNING

Fattigdom och traditionella, kulturella och religiösa
normer bidrar till att många familjer inte prioriterar
skolgång för sina döttrar. Utbildning kan ge kunskap
om rättigheter och ökar möjligheterna att kunna navigera i och påverka samhället. Vi arbetar för flickors
rätt till utbildning för att de ska ha möjlighet till egen
inkomst och ökad makt över sitt liv.

2. RÄTTEN TILL TRYGGHET OCH FÖRSÖRJNING

Flickor och kvinnors möjlighet att ärva och äga mark
och annan egendom påverkar deras möjlighet att försörja sig och ha inflytande på familjens ekonomi. De
är ofta ansvariga för att ta hand om barn och utföra
oavlönat hushållsarbete vilket ytterligare begränsar
deras möjligheter att utbilda sig eller arbeta utanför
hemmet. Vi arbetar för att stärka kvinnors tillgång till
ekonomisk och social trygghet.
Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld
inom familjen är exempel på övergrepp som flickor
utsätts för. Flickors och kvinnors kroppar ses i många
fall som mäns egendom och deras främsta värde kopplas till reproduktion. Tidiga graviditeter kan leda till
svåra skador eller till att flickor inte kan eller får gå
i skolan. Vi arbetar för flickors och kvinnors rätt att
bestämma över sina egna kroppar.
Kyrktorn 2018-4

foto: Helen Goldon/IKON

3. RÄTTEN TILL SIN KROPP
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Keruben i Vallkärra kyrka

H

östen 2014 uppmärksammades en liten gipsfigur ovanpå
baldakinen över predikstolen
i Vallkärra kyrka. Många tillfrågades präster, kyrkvaktmästare, kyrkvärdar m.fl., men ingen visste vad
det var för en figur. Kunde det vara
någon av restauratörerna dvs. Brunius eller Wåhlin, men enligt Historiska museets expertis brukade de inte
använda sig av sådana signaturer.
Dessutom borde denna figur i så fall
ha upptäckts långt tidigare. Kunde
det möjligen vara en hantverkare
som på senare tid gjort sitt avtryck
här? Kyrkan målades om invändigt
1996! Kunde det möjligen vara från
denna tidpunkt? Mina misstankar
besannades när jag ett bra tag efter
upptäckten träffade målarmästare
Anders Lundquist på kyrkogården.
Väl medveten om att han ansvarade
för ommålningen 1996 frågade jag
om han möjligen kände till figuren
och svaret blev: Ja, det är mitt verk.
Jag har tänkt att vid lämplig tidpunkt avslöja mysteriet med den lilla
gipsfiguren – möjligen skulle ytterligare någon figur hittas i någon av
våra andra kyrkor men så blev inte
fallet. Anders Lundquist förekom
mig och avslöjade nyligen hemligheten. I samband med hembygdsdagen på Axelgård den 2 september
2018 fanns en trevlig utställning
om Stångbymålarna dvs. familjen
Lundquist, sammanställd av Anders
Lundquist. I denna återfanns historien om gipsfiguren. Här återgiven
med Anders egna ord.
8

Kerub

”Säkert är det många kyrkvaktmästare eller kyrkorådsledamöter som
är förbryllade över att det sitter en sådan här kerub på en undanskymd
plats i deras kyrka. De vet inte varför den sitter där eller när den kommit dit och varför den i så fall inte är dokumenterad.
Vi kan nu avslöja hemligheten. Det är Anders Lundquist som, i
alla de kyrkor han varit och målat i, satt upp dessa. De innehåller en
tidskapsel där det framgår vad som målats i kyrkan, när och vem som
utfört arbetet. I Vallkärra kyrka kan man se den om man står uppe
på den gamla orgelläktaren och ser ner över predikstolen. Strax under
taket ser man den undangömda keruben.
På liknande sätt sitter det sådana här keruber i Stångby, V. Hoby,
Håstad, Igelösa, Stora Råby, Allhelgonakyrkan och Lilla Kloster kyrkan
dvs. i alla de kyrkor där Anders Lundquist utfört arbete.”
Ja, så var denna lilla historia avslöjad. Keruber hör kyrkan till och
nu har vi en alldeles speciell kerub
inte bara i Vallkärra kyrka utan
även i flera av våra andra kyrkor i
församlingen, men om deras placering vet nog bara Anders. Jag är helt
övertygad om att såväl Anders far
Knut som Anders farbror Anton,

båda kända målare i bygden och
verksamma i Vallkärra kyrkoråd en
gång i tiden, gläds i sin himmel över
detta lilla mysterium.
Text: Anders Lundquist
Lars Jacobsson
Bild: Börje Olsson 2014-10-27

Kyrktorn 2018-4

D

Visning
Odarslöv

en 12 september öppnade
vi upp Odarslövs kyrka
för den första offentliga
visningen av de konstverk som
finns där. På plats och talade var
konstnärerna Jesper Wachtmeister
och Jérôme France tillsammans
med Curatorn Min-Jung Jonsson.
Församlingsherde Anna Svensson
Melin berättade lite kort om kyrkans historia medan stiftsantikvarie Henrik Lindblad berättade om
hur det kom sig att konstverken
hamnade just i Odarslövs kyrka.
Visningen var välbesökt och
kvällen bjöd också på stämningsfull musik då Goldbergvariationerna av J S Bach framfördes av
Christopher Dury, violin, Johanna
Hydén, cello samt församlingens
kantor Hanna Forsblad, viola.
Håll ögonen öppna på församlingens hemsida och facebooksida
så att du inte missar nästa visning.
Anna Svensson Melin
Fakta om Ljus- & ljudkonstverken
Uppåt och 96, skapade av Jesper
Wachtmeister och Jérôme France.
Wachtmeister gestaltar genom sitt
verk ”Uppåt” människans rationel
la, emotionella och spirituella sidor
som vänder sig mot himlen för att
ställa frågor och söka svar.
Jérôme France har tillsammans
med ljuddesignern Nadège Feyrit
skapat det interaktiva verket ”96”
med originalmusik och ljudspår
som triggas av besökarnas rörelser.

Kyrktorn 2018-4

Foto: Kerstin Andersson
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I samma båt i V Hoby

en 16 september satte barnkörerna i Torns församling
upp musikalen I samma båt i
V Hoby kyrka. Det är en nyskriven
musikal med text av Åsa Hagberg
och musik av Nadja Eriksson och
den handlar om Noas ark och alla
djuren.
När regnet började falla och djuren
skulle gå på båten, blev det först lite
kaos. Hur skulle de kunna samsas på
så liten yta? Och hur skulle de klara
sig när det blev storm på havet?
Till slut hittade de ett sätt att leva
tillsammans trots alla olikheter, och
genom att hjälpa varandra klarade de
sig genom stormen.
Vi fick bland annat möta en stolt påfågel, en lurig kameleont och en varg
som dansar tango.
Hanna Forsblad

ÅSA HAGBERG • NADJA ERIKSSON

Musikal för barnkör
och piano

söndag 20 maj kl 14
torns församlingsgård i stångby
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Torns barnkörer och sånggrupp framför musikalen I samma båt. En musikal om Noas ark och alla djuren.
Hur ska de kunna samsas på så liten yta? Och hur ska de klara sig när det blir storm på havet?

Ny ikon
i Igelösa

”Tack, gode Gud, för moder Jord.
Än bär hon oss och vad vi gjort.
Halleluja, halleluja.
Hon bringar träd och frukter fram
och blomstersmyckar alla land.”

foto: Lars Gerdmar

I

gelösa kyrka har fått olika donationer
till kyrkans utsmyckande genom tiderna och församlingsrådet beslutade att
köpa in en ikon till kyrkan och vände sig till
ikonmålaren Lars Gerdmar. Efter samtal med
honom fastnade församlingen för en ikon av
den helige Franciskus, likt den Lars målade
till påven vid hans besök i Lund hösten 2016.
Vid detta besök bodde ju dessutom påven
i Igelösa. På ikonen är Franciskus avbildad
som fredsstiftare och ekologins skyddspatron. Han är målad i sin hemtrakt Assisi i
det böljande Umbrien runt sig men vi kunde
också se hur den liknar den trakt vi har runt
Igelösa kyrka med åkrar, Kävlingeån en bit
bort samt fasanerna som vandrar på vägarna.
Franciskus vurmade för naturen och det den
frambringar. Som Franciskus själv skriver i
sin Solsång:

Konstnären Lars Gerdmar uttryckte att
detta är en bild som vi själva kan vara medaktörer i och att det är en symbolbild för
ekologins och barmhärtighetens seger över
miljöförstöring och konflikter. Söndagen
den 26 augusti firades en Ekumenisk Vesper
i Igelösa kyrka som leddes av Kyrkoherden i
S:t Thomas katolska församling, Pater Johan
Lindén OP, tillsammans med församlingsherde Anna Svensson Melin. I denna stämningsfulla gudstjänst mottogs och invigdes ikonen.
Anna Svensson Melin
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Varmt tack
Marie

123 105 9757
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När du nu vid årsskiftet slutar
din tjänst i vår församling, vill vi
tacka dig för den här tiden.
Vi är tacksamma för att vi fått
lära känna dig och ta del av din
förkunnelse och ditt engagemang
i församlingen, inte minst vad
gäller barnverksamheten. Du har
varit en viktig länk i att bygga vår
församling inom ramen för den
nya organisationen i vårt pastorat.
Vi hade ju hoppats att du
skulle återvända efter din föräldraledighet, men livet ville något
annat. Nu väntar dig emellertid
nya spännande arbetsuppgifter
uppåt landet, närmare bestämt i
Småland.

Ge kollekt direkt med mobilen!
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Varmt tack för allt gott verk
här hos oss och all omsorg om
vår församling. Vi kommer att
minnas dig med glädje och önskar
dig och din familj lycka till i er
framtida gärning med den irländska bönen:
”Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän och
må solen värma din kind och må
regnet vattna själens jord och tills
vi möts igen må Gud hålla, hålla
dig i sin hand”.
Lars Jacobsson

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/fairtradecitylund/handla-och-fika-rattvist/
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Swish 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 swish
nummer 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!
Vill du hyra Tornsalen för dop-, bröllopseller begravningskaffe?
Välkommen att kontakta vår
församlingsvärdinna,
Ann-Christine Nilsson
046-71 88 66

Samtal

Öppen mottagning/samtalstid på fredagar 10-12. Juluppehåll 14/12 t.o.m.
11/1. Har du bekymmer, behöver råd
eller bara någon att prata med? Inget
problem är för stort eller för litet.
Kom gärna förbi Församlingsgården och samtala med mig. Nada
Perlenberg, socialkurator. Jag har
tystnadsplikt.
Du kan även boka en tid genom att
ringa mig på 046-71 87 66.

Samtal eller besök
Prästerna står gärna
till tjänst. Kontaktinformation finns på
sidan 15.
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Vem är vår nya präst?
Vi ställde tre frågor till vår nya präst Ellen Jakobsson.
Varför är du präst Ellen?
– För att jag upplever att jag har
ett kall att vara det. Det kan låta
lite flummigt eller fromt, men för
mig är det bara väldigt självklart.
Min mormor hävdar att jag pratade om att bli präst redan när jag
var 3 år gammal. Att vara präst,
handlar för mig främst om att
möta människor och att försöka
förmedla något av det jag upplever
som grunden i min tro. Vad det
är att vara människa i relation till
något gudomligt, att vara ovillkorligen älskad, att arbeta med
att känna tillit till livet istället för
rädsla och att låta själen ta mer
plats i livet.
Vad är själen då?
– Vi är ju själavårdare, men jag
upplever att vi ibland inte riktigt
vet vad själen är eller hur den
fungerar. Jag tror att själen är vårt
innersta jag. Den del av mig som
är ”uppkopplad” mot Gud, som
tagit plats här i min kropp i det
här livet och som sen kommer
leva vidare också när min kropp
dör. Själen vill bara gemenskap,
harmoni och kärlek. Den bryr sig
inte om status eller pengar eller
saker. Är jag i kontakt med min
själ, tror jag att jag blir bättre på
att ta sunda beslut i mitt liv och
i det stressade samhälle vi lever i,
tror jag det är ännu viktigare idag
med den kontakten.
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Du har tidigare arbetat som fängelsepräst och pilgrimsvandrat en
del, vad tar du med dig hit till oss
i Torns församling därifrån?
– Arbetet i fängelserna lärde mig
mycket! Att det handlar om att
mötas, människa mot människa,
att ingen av oss är bättre än
någon annan, kriminalvårdare,
intagen, präst. Vi är alla bara
människor som brottas med exakt
samma stora existensiella frågor
och pyttesmå vardagliga problem.
Vi gör alla så gott vi kan utifrån
våra förutsättningar. Och det är
egentligen det jag tog med mig
från pilgrimsvandringarna också,
hur alla människor jag mötte från
Spanien eller Indien eller USA
eller var nu människorna kom
från, var så otroligt lika. Vi vandrade tillsammmans och pratade
om relationer, om meningen med
livet, om vad vi ägnar vår tid åt.
I ryggsäcken kan man inte bära
med sig så mycket, så alla var vi
avskalade våra ofta väldigt tillrättalagda skal. Alla är vi, befriande
nog, bara människor.

nyheter i vår
Till våren kommer vi i församlingen att ha ett tema;
”Kropp och Själ”. Det kommer
framförallt att visa sig i våra
onsdagskvällar som varannan
onsdag kommer innebära en
kvällsmässa i Tornsalen kl 18
och sen en församlingskväll med
intressanta föreläsare. Första
gången blir den 23/1.
Vi kommer även en söndag i
månaden att ha en pilgrimsmässa med följande pilgrimsvandring i våra vackra omgivningar.
Under våren kommer vi också
ha en retreat i församlingshemmet i Stångby där du får en
möjlighet att stilla dig i tystnad,
ta en paus från vardagens hets
och möta dig själv på djupet.
Vi kommer under terminen att
arbeta med frälsarkransens
pärlor, som tar oss från Gud
och oss själva, genom pauserna i
Vemkärleken,
är vår nya
präst?
livet,
öken,
natten och
tillNyheter
uppståndelsen,
i vår bland annat.
Välkomna!
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Nyårspizza

Gör din egna supergoda pizza!
Förbered pizzadeg och pizzasås
och låt sedan vännerna eller barnen själva välja toppning. Ett roligt och annorlunda sätt att bjuda
på middag.

Gör så här

foto: Marie Darte

Tisdags
luncher
15 jan

Morotssoppa med räkor

22 jan

Ärtsoppa/sparrissoppa

29 jan

Lök o potatis soppa

5 feb

Kycklinggratäng med sallad

12 feb

Bröllopssoppa

19 feb

Stallarholmssoppa

26 feb

Bacon - broilersoppa

5 mar

Ängamat

12 mar

Ärtsoppa/sparrissoppa

19 mar

Rotsellerisoppa med
tomatklick

26 mar

Bengtssons med sallad

Tisdagslunchen i Försam
lingsgården inleds med en kort
middagsbön kl 12:00.
Meddela köket senast kl 10:00 på
046-71 88 64 att du kommer.
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1. Smula jästen i en bunke. Lös
jästen i lite av vattnet och häll
sedan på resten av vattnet.
Rör i mjöl, olja och salt.
2. Arbeta samman till en smidig
deg. Jäs till dubbel storlek,
ungefär 40 minuter.
3. Sätt ugnen på 300°C.
4. Dela degen i åtta lika stora delar (för 8 pizzor). Arbeta varje
del och låt den jäsa ytterligare
10 minuter.
5. Kavla ut varje del till en rund
pizzabotten på ett bakplåtspapper, ca 20 cm i diameter
och 2 mm tjock.
6. Tomatsås: Koka upp de krossade tomaterna med resten av
ingredienserna till tomatsåsen.
Överbliven tomatsås kan användas i soppor, grytor eller
till köttfärssås, så spara den!
7. Bre på tomatsås och strö över
ost. 2 1/2 msk tomatsås och
1 dl riven ost per pizza är lagom.
8. Låt var och en välja topping
till sin pizza (ca 1 1/2 dl topping per pizza är lagom).
Ringla 1 tsk olivolja över fyllningen.
9. Värm en plåt i den heta ugnen
och dra över plåtpapperet med
den första pizzan till plåten.
10. Grädda pizzorna högst upp
i ugnen i några minuter. Dra
av bakplåtspapperet med den
färdiga pizzan och dra raskt
över nästa pizza till plåten.
Upprepa så med alla.

Ingredienser

Portioner: 8 portionspizzor

50 g jäst
3 dl vatten
8 dl vetemjöl
2 msk olja
1 1/2 tsk salt
Tomatsås
500 g krossade tomater
2 msk tomatpuré
1 tsk socker
1/2 tsk salt
nymalen svartpeppar
Topping
8 dl riven ost
kokt strimlad skinka, stekt
strimlad bacon, strimlad salami,
tonfisk, räkor, musslor, lökringar, champinjoner, grillad paprika, marinerade kronärtskockshjärtan, feferoni, ananasringar,
oliver, mozzarella, fetaost, överbliven köttfärssås
För alla

Fri från ägg och laktos.
Gör glutenfri: välj en färdig glutenfri
pizzabotten eller gör en egen.
Gör mjölkproteinfri: välj mjölkproteinfritt ostalternativ.

Klimatanpassa

Gör mer klimaträtt: halvera mängden
ost. Detta leder till en halvering av
klimatpåverkan från maträtten.
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Församlingsgården är öppen tis - fre 10-12
Vallkärravägen 14, 226 51 Lund
församlingsexp.: 046-71 88 60, vx.: 046-71 87 00
e-post: lund.torn.forsamling@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/lund/torn

Torns församling

Expedition, Petersgården: 046-71 88 88, öppet: mån - fre 9 - 15, lunchstängt 11:30 - 12:30
Präster

Kyrkomusiker

Hanna Forsblad
046-71 88 67
hanna.forsblad@svenskakyrkan.se

Anna Svensson Melin
046-71 87 80
anna.s.melin@svenskakyrkan.se
Lars-Erik Andersson
046-71 88 65
lars-erik.andersson@svenskakyrkan.se
Ellen Jakobsson
046-71 88 68
ellen.jakobsson@svenskakyrkan.se

Gospelkör

Emma Persson
070-846 48 40
torngospel@hotmail.com

Församlingsvärdinna

Ann-Christine Nilsson
046-71 88 66
ann-christine.nilsson@svenskakyrkan.se

Informationsassistent

Christin Nilsson
046-71 88 60
christin.w.nilsson@svenskakyrkan.se

Diakon

Eva Hällje Macheridis
046-71 88 53
eva.macheridis@svenskakyrkan.se

Socialkurator

Kyrkvaktmästare

Martin Sahlström
046-71 88 69
martin.sahlstrom@svenskakyrkan.se

Församlingsrådets ordförande

Lars Jacobsson
070-579 13 69
dalsro361@gmail.com
Kyrktorn redaktion

Nada Perlenberg
046-71 87 66
nada.perlenberg@svenskakyrkan.se

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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Illustration: Jenny Lindqvist

Torns församling finns där horisonterna öppnar sig, där landsbygd möter stad och tradition möter utveckling. För
samlingen består av sex kyrkor: Stångby, Vallkärra, Igelösa, Västra Hoby och Håstad samt den nedlagda kyrkan i Odarslöv.
Varje söndag firas det högmässa i någon av kyrkorna och i veckorna pågår verksamhet i församlingsgården i Stångby.
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