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Den blomstertid nu kommer
Nu har sommaren gjort sig påmind i våra liv. Värmen om-
sluter oss och naturen har exploderat i en blommande och 
grönskande prakt. Allt enligt hur det brukar vara vid den 
här tiden. Det känns otroligt skönt att något faktiskt är som 
vanligt tycker jag.

Våren som gått hade nog 
ingen av oss kunnat ana 
sig till i förväg. Vi har fått 

vara med om något som jag i min 
naivitet inte trodde skulle kunna 
inträffa i Sverige, att hela landet 
skulle bli utslaget av en pandemi. 
För mig var det snarare handling-
en i en film som jag troligen inte 
skulle ha tittat på. Men nu lever 
vi i denna verklighet. Vårt sam-
hälle ser helt annorlunda ut och 
många möten måste ske på andra 
sätt för att skydda andra och oss 
själva. Det har talats mycket om 
social distansering där vi i stället 
borde pratat om fysisk distansering 
för ingen av oss mår bra av social 
distansering. Jag hoppas att ni inte 
slutat ringa varandra, att ni vinkar 
till varandra över tomt gränsen eller 
balkongräcket för även om vi inte 
kan träffas mår vi bättre om vi får 
ha kontakt med andra och känna 
oss sedda även när vi är i isolering.

Kyrktorn är en periodisk tidskrift som 
ges ut av Torns församling fyra gånger 
per år. Nästa nummer kommer i början 
av september. Senaste dag för inläm-
ning av material till nästa nummer är 
den 3 augusti 2020.
Kyrktorn kan du också läsa på vår hem-
sida:  
www.svenskakyrkan.se/lund/torn
Redaktion:
Anna Svensson Melin (redaktör & an-
svarig utgivare),
Göran Jönsson, 
Christin Nilsson, 
Omslagsbild: Tore Ekelin
Tryck: Bloms tryckeri

Kyrktorn nr 2  2020

Torns församling 
samarbetar med 

som vi nu lever i. Vi hoppas att ni 
vet att vi finns för er. Vill du prata 
med någon så ring! Kan vi hjälpa 
dig med något så ring!

Vår hemsida och facebooksida 
är hela tiden uppdaterad så att ni 
kan se vad som händer. Ibland blir 
det snabba omkastningar då vi hela 
tiden följer Folkhälsomyndighetens 
direktiv.

Jag vill skicka med er några 
rader från profeten Jeremia som 
handlar om framtid och om hopp, 
något som vi alla behöver känna 
just nu:

 
 

Anna Svensson Melin
församlingsherde

”Jag vet vilka avsikter jag har 
med er säger Herren: välgång, 
inte olycka. Jag ska ge er en 
framtid och ett hopp. När ni 
åkallar mig och ber till mig ska 
jag lyssna på er. När ni söker mig 
ska ni finna mig. Ja, om ni hel-
hjärtat söker efter mig skall jag 
låta er finna mig, säger Herren.”

Som kyrka har detta inneburit 
att vi fått tänka om och hitta nya 
vägar. En hel del har ställts in, annat 
har flyttat utomhus. Mitt i allt det-
ta har vi packat ihop församlings-
gården för att tillfälligt flytta in i 
Torngården. Nu är allt uppackat, 
nästan i alla fall, och det är dags 
för oss att fundera över hur vi är 
kyrka och församling i detta nya 
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Sociala medier Du vet väl om att 
du kan följa Torns församling på:

www.facebook.com/ 
tornsforsamling/ 

samt på Instagram:

www.instagram.com/ 
torns_forsamling/

Gör du det så har du alltid tillgång till den 
senaste informationen om vad som är på 
gång i församlingen.

– Det händer i Torn  – 

Kyrkogårdsvandring
Hans Wallengren tar oss med på 
en vandring på Igelösa kyrkogård 
tisdagen den 7 juli kl 18. Obs! 
Max deltagare 20 personer. Anmä-
lan senast den 2 juli till lund.torn.
forsamling@svenskakyrkan.se.

Om den första vandringen blir 
fullbokad blir det ytterligare en 
vandring kl 19.     Välkommen!

Midsommargudstjänst
med musik midsommarafton 
Fre 19 juni kl 15:00 
blir det traditionell midsommarmusik i Vall-
kärra kyrka med Sanna Sender, Lars Wedin, 
Fredrik Mattisson och Hanna Forsblad som 
sjunger och spelar gitarr, flöjt och fiol. 

Välkommen!
foto: Linda Mickelsson - Ikon
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Vi har flyttat
Nu har församlingen tömt församlingsgården och flyttat in 
på granntomten! Sedan den 25 maj finns församlingen i Torn-
gården i lokalen bredvid biblioteket samt på ovanvåningen.

Om någon har missat det kommer delar av gamla försam-
lingsgården att rivas och delar av den kommer att byggas om. 
Det kommer också att byggas nytt och trädgården kommer 
att göras om. Mer information om detta kommer i nästa 
nummer av kyrktorn. Till dess får ni ta del av lite bilder som 
visar hur det ser ut i vår tillfälliga lokaler.

Varmt välkomna att hälsa på oss! fo
to

: A
nn

a 
Sv

en
ss

on
 M

el
in

, G
ör

an
 Jö

ns
so

n

http://
https://www.facebook.com/tornsforsamling/
https://www.facebook.com/tornsforsamling/
https://www.instagram.com/torns_forsamling/
https://www.instagram.com/torns_forsamling/
https://www.instagram.com/torns_forsamling/
mailto:lund.torn.forsamling%40svenskakyrkan.se?subject=Kyrkog%C3%A5rdsvandring%20Igel%C3%B6sa%207%20juli%20kl%2018
mailto:lund.torn.forsamling%40svenskakyrkan.se?subject=Kyrkog%C3%A5rdsvandring%20Igel%C3%B6sa%207%20juli%20kl%2018


Musik & andakt i sommarkväll

   
   

 Ka
ffe 

på kyrkbacken

Musik och andakt i sommarkväll kallar vi vår serie med musikgudstjänster som vi har under sex sommarkvällar 
i juni, juli och augusti, och som vandrar mellan våra olika vackra kyrkor i Torns församling, 
när sommaren står i sin vackraste skrud. Fritt inträde. Obs! Begränsat antal personer 
i kyrkorna: 50 personer. Efteråt dricker vi kaffe tillsammans på kyrkbacken.
Varmt välkommen till våra sommarkvällar fyllda med musik!

Program sommaren 2020:
söndag 28 juni 19.00  
håstads kyrka
Tusen år av musik och historia
Våra äldre kyrkors unika historia 
presenteras, från äldre medeltid genom 
reformationen och fram till våra dagar. 
Historien illustreras av musik från 
olika århundraden.  
Ruth Edman och Elisabeth Mühlhau-
ser sång, piano, orgel och violin.

söndag 5 juli 19.00  
vallkärra kyrka
Du är inte ensam
Mitt i en orolig tid är det lätt att känna 
sig ensam. Musiken fyller tomheten 
och ger oss en tro på framtiden. Kom 
och njut av hur Gunilla Rosén Hösts
sköna röst och David Henningssons 
härliga pianospel fyller sommarkvällen.

söndag 12 juli 19.00  
västra hoby kyrka

Orgelkonsert
I år är det 150 år sedan den legenda-
riske Notre Dame-organisten Louis 
Vierne föddes. Av hans verk finns flera 
som särskilt lämpar sig för mindre 
instrument, och i sin stil finns det få 
instrument i vårt närområde som läm-
par sig så väl som orgeln i just Västra 
Hoby kyrka. Programmet kommer 
också bjuda på verk av lundatonsätta-
ren Bedrich Janacek. Vid orgeln sitter 
domkyrkoorganist Robert Bennesh.

söndag 19 juli 19.00
håstads kyrka

La Bellezza della musica
Barockensemble med fem musiker från 
Sverige och Danmark. Tillsammans 
framför de barock-och renässansmusik 
av bl a Purcell, Monteverdi, Strozzi, 
Telemann, Bach och Händel blandat 
med svenska folkliga sånger i spännan-
de arrangemang.
Anna-Lena Tideman sång, Cecilia 
Kjelldén blockflöjter, Helle Sørensen ba-
rockcello, Malin Wikblad barockviola, 
Akane Kusakabe cembalo och orgel

söndag 26 juli 19.00  
odarslövs kyrka

Kammarmusiktrio
Eva Lundgren, Elin Eriksson och Philip 
Hartman utgör en skånsk kammarmu-
siktrio som bjuder oss på ett program 
med musik för sång och piano skriven 
av svenska, kvinnliga tonsättare som 
t ex Valborg Aulin och Elfrida Andrée. 
Konserten ges i den avlysta kyrkan i 
Odarslöv, där vi också kommer att 
kunna ta del av vandringsutställningen 
”Kvinnor i förändringens tid - refor-
mationens tid och vår” (se sid 14).

söndag 2 augusti 19.00  
vallkärra kyrka

Melodi impromptu - Namnlösa  
minnen
Ida Andersson, piano och Tittit van 
der Pals, cello presenterar ett pro-
gram med romantisk musik från förra 
sekelskiftet av bland andra Sibelius, 
Glazunov och systrarna Boulanger där 
musiken är namnlös - men allt annat 
än anonym.
Kompositörerna har, trots sina olika 
nationaliteter oväntade kopplingar, 
som Ida och Tittit berättar om under 
konserten. De namnlösa mästerverken 
eggar fantasin och ger en minnesvärd 
sommarkväll.

LA BELLEZZA DE LA MUSICA 19/7

TUSEN ÅR AV HISTORIA 28/6 KAMMARMUSIKTRIO 26/7

Friluftsgudstjänster
lördag 20 juni 14.00 
Nöbbelövs trädgård
Under blodboken i Nöbbelövsgår-
dens trädgård på Midsommardagen.

söndag 9 augusti 14.00 
Stångby kyrkogård
Vid det lilla kapellet under 
björkträden.

söndag 16 augusti 14.00 
Svenstorps slott
I parken vid Svenstorps slott. Ensem-
ble ur Limhamns brass medverkar.
 
söndag 23 augusti 14.00 
Vallkärra kyrkogård
Vid korset på Vallkärra kyrkogård.

Gudstjänst varje söndag 
under sommaren i Norra 
Nöbbelövs kyrka kl 10.

ROBERT BENNESH 12/7

ROSÉN HÖST & HENNINGSSON 5/7

MELODI IMPROMPTU 2/8

Livesändning 
Under sommaren kan du 
även följa en del gudstjänster 
hemifrån: 
svenskakyrkan.se/lund/live
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Sommarcafé i trädgården utanför Torngården - Stångby
Ons 10 juni kl 14-16
Grillning, pyssel & sång

Ons 17 juni kl 14-16
Allsång med Thomas Carlström

Ons 24 juni kl 14-16
Barnsånger med Marie Nagenius

Ons 1 juli kl 14-16
Grill, häng & pyssel

Ons 8 juli kl 14-16
Clownen Jumpin Joe

Sugen på något gott som går riktigt snabbt? 
Då måste du testa mikrokladdkakan! Blanda ihop ingredienserna, ställ i 
mikron och inom 1 minut har du en färdig kladdkaka. Servera med en kula 
vaniljglass eller en klick vispad grädde. Mums!!!!!

jumpin joe

Husmor tipsar!

INGREDIENSER 1 kopp
• 1 msk smör, smält
• 2 msk strösocker
• 1 msk kakao
• 1 nypa salt
• ½ tsk bakpulver
• 2 msk vetemjöl
• 2 msk mjölk

GÖR SÅ HÄR:
1. Blanda ihop alla ingredienserna i en skål.
2. Häll smeten i en kaffekopp (eller en portions-
skål). Fyll den inte mer än ¾ för annars rinner det 
över under gräddningen.
3. Kör koppen i mikron i ca 1 min.
4. Ät direkt! 
Källa: Tidningen Hembakat

thomas carlström
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den, öppna oss upp mot himlen och 
sträcka ut våra armar för att omfam-
na världen. Genom Långsamhetens 
gula pärla har vi påmints om att sakta 
ner, om behovet av tid att reflektera 
och att allt har sin tid. Bekymmers-
löshetens gröna pärla har lärt oss om 
att vara här och nu, att släppa ältan-

Fem tisdagar har vi under maj må-
nad pilgrimsvandrat och sjungit till-
sammans i och omkring våra vackra 
kyrkor i församlingen. Vi har använt 
oss av Pilgrimens sju nycklar för att 
närma oss varandra, oss själva och 
Gud. 

Genom Delandets röda pärla fick 
vi fundera över det liv vi delar med 
varandra, genom våra samtal, men 
också när vi för en kort eller längre 
stund vandrar tillsammans genom 
livet. Med Andlighetens orangea 
pärla fick vi påminna oss om hur vi 
som korset kan grunda oss ner i jor-

det över det som varit och oroandet 
över det som kanske kommer. Med 
Tystnadens blå pärla vandrade vi i en 
ordlös gemenskap och övade oss att 
lyssna med våra själar istället för med 
våra öron. Enkelhetens lila pärla har 
lärt oss att rensa i våra liv, inte bara i 
det yttre utan också i vårt inre bagage. 
Och i Frihetens vita pärla har vi utma-
nats att fundera över friheten kopplad 
till behovet av att vara beroende. 

Som avslutning fick vi binda ihop 
dem alla i gudstjänsten på Heliga 
Trefaldighets dag och sjunga alla Pil-
grimens sju sånger vi övat på under 
veckorna.

Ellen Jakobsson

foto: Hanna Forsblad

Pilgrimens sju sånger

Orgelklenod i Västra Hoby kyrka
Orgeln byggdes 1904 av Eskil Lundén, Göteborg och flyttades 
2004 från Odarslövs avlysta kyrka till Västra Hoby där den invig-
des den 14 november samma år.

Eskil Lundén föddes 1881 i Fässbergs församling. Han en prästson 
som växte upp i ett musikaliskt hem. 1897 avbröt han sina läroverks-
studier för att arbeta hos orgelbyggaren Salomon Molander.

1903 gav han sig ut på en resa i Europa för att arbeta hos dåtidens 
stora orgelbyggerier, bl.a. Marcussen i Danmark, Furtwängler & 
Hammer i Hannover och slutligen W Sauer i Frankfurt an der Oder.

Vid hemkomsten tog han över Molanders firma, som han drev till 
1918, då han överlät den till några anställda. Eskil Lundén dog 1945.

Orgeln har 528 pipor disponerade enligt:
Huvudverk (Man I) Svällverk (Man II) Pedal Koppel
Borduna 16’ Violinprincipal 8’ Subbas 16’ I/P
Principal 8’ RörfIöjt 8’ Violoncell 8’ II/I
Flute harmonique 8’ Salicional 8’ I 4’/I
Gamba 8’ Flute harmonique 4’ II16’/II
Octava 4’
Violin 4’ Fristående spelbord
Tre fasta kombinationer för man I och pedalen: Piano, Mezzoforte och Forte

Missa inte konserten med domkyrkoorganist 
Robert Bennesh 12 juli kl19 sidan 4 foto: Göran Jönsson
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Bilderna är från 
makarna Tornvalls vigsel 

i Stångby kyrka den 6 juli 2019.
Tack till brudparet och fotografen!

Foto: Andreas Hurtig
Instagram: andreashurtigx 
Hemsida: andreashurtig.se

Sedan ungefär ett år tillbaka är 
Cecilia Cardona Castro (bilden 
höger sida) präst i Torns försam-
ling. Hon blir extra glad när en 
bokning av vigsel kommer in.
Vad är det du tycker så mycket 
om med bröllop?
  – Inför en vigsel får jag ta del 
av parets livsberättelse; hur de 
träffades, varför de har valt just 
den kyrkan och på just den dagen. 
Och jag får ta del av deras föräls-
kelse. Jag får möta paret när de 
är som mest säkra i sin kärlek till 
varandra. Det är så vackert att få 
ta del av.
 

Hanna Forsblad är kantor i Torns 
församling och spelar musik på 
vigselgudstjänsterna.
Vilken musik är den vanligaste 
som brudpar önskar?
 – Den vanligaste som jag spelar 
på orgel som ingångsmusik är 

Brudkör ur Lohengrin av Wagner 
(”du vet den där doo do do do do 
doo do”). Mendelsons bröllops-
march är också populär att ha som 
ingångsmusik.
Ovanligaste bröllopsmusiken du 
spelat?
 – Jag spelade Viva la vida av 
Coldplay en gång på orgel. Det 
blev en väldigt fin avslutning på 
vigseln när brudparet gick ut till 
tonerna av Coldplay. En del par 
tänker till väldigt mycket kring va-
let av musik. Jag har också spelat 
musik från Game of Thrones och 
från Star wars på orgel på vigslar.

 
 

Johanna och Henrik Tornvall vig-
des i Stångby kyrka förra sommaren.  
Varför valde ni Stångby kyrka?
 – Jag, Johanna, är från Lund 
och min mamma har flyttat ut till 
Stångby och nära er kyrka. När vi 

besökte den så tyckte vi den pas-
sade oss perfekt placeringsmässigt 
och storleksmässigt. Och att den 
känns så somrig och familjär, en-
kel men ändå pampig med härlig 
atmosfär. •

Sommaren 2020 blir inte som pla-
nerat för många brudbar. Många 
har valt att flytta fram bröllopet. 
En del väljer att ha en liten vigsel-
gudstjänst med färre antal gäster. 
Några brudpar väljer att viga sig 
utomhus.
Om du har frågor om vigsel är du 
varmt välkommen att kontakta 
oss så berättar vi mer om vigsel-
gudstjänsten (kontaktuppgifter 
längst bak i Kyrktorn).

En präst, en kantor och ett brudpar svarar på några korta frågor om bröllop.

Kärleken, den kärleken

Makarna Tornvalls vigsel 
i Stångby kyrka, juli 2019

Mäktiga vatten 
kan inte släcka kärleken, 

floder kan inte svepa bort den.
ur Höga visan 

Hanna Forsblad, kantor 
i Torns församling
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Foto: Andreas Hurtig
Instagram: andreashurtigx 
Hemsida: andreashurtig.se
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Diakoni
- i Coronatider
Under de senaste månaderna har 
jag haft en känsla av overklighet 
och även sorg över hur världen ser 
ut just nu. Vem hade kunna ana att 
en sådan allvarlig pandemi skulle 
drabba oss. Ändå är det mesta sig 
likt. Då jag sitter på soffan därhem-
ma och titta ut genom fönstret så 
verkar allt vara som vanligt. Piz-
zerian mitt emot oss har sina kun-
der som kommer och går, likaväl 
som frisörsalongen. På morgonen 
ska barn lämnas på förskolan, folk 
stressar till jobbet osv. Allt är sig 
likt men ändå inte.  

Nu är pandemin här och fram-
tiden får utvisa hur vi har hanterat 
den som samhälle, människor och 
kyrka. Många av våra verksamheter 
har fått läggas på is för att undvi-
ka smittspridning. Vi har fått tänka 
om. Hur kan vi möta våra försam-
lingsbor? Hur kan vi som kyrka 
fullfölja vårt uppdrag som Jesus 
har gett oss, att sprida evangeliet 
och värna om våra medmänniskor.  
Jesus säger: ”Jag är världens ljus. 
Den som följer mig skall inte vand-
ra i mörkret utan ha livets ljus.” Joh 
8: 12. Vi som kyrka måste vara de 
som bär ljuset. Aldrig har det varit 
så tydligt för mig hur betydelsefull 
vår kyrka är för många människor. 
Jag är så stolt och tacksam att få 
kunna arbeta med diakonin i både 
Torns och Nöbbelövs församlingar. 

Idag är det många som mår då-
ligt, framförallt de som tillhör risk-
grupperna. De som är äldre, sjuka, 

ensamma, isolerade och saknar de 
mötesplatser, hembesök och andra 
aktiviteter som bryter ensamheten. 
Vi försöker ändå att hålla kontakt 
genom att fortsätta att hålla våra 
kyrkor öppna, att fira gudstjänst 
både i kyrkorna och digitalt, att 
hitta andra sätt att umgås, antingen 
ut i det fria med kaffestunder eller 
kaffe och sång på Nöbbelövs torg 
eller hämtning av soppa för tisdags-
lunchgäster mm. Under de senaste 
månaderna har telefonen gått varmt 
då många behöver någon att prata 
med men inte vågar ge sig ut. Det är 
en trygghet för många att veta att vi 
finns för dem oavsett vem de är och 
var de befinner sig i livet. 

Med Guds nåd kommer även 
denna tid att passera. Förhopp-
ningsvis tar vi lärdom av denna 
svåra tid. Må vi aldrig  glömma hur 
viktiga vi människor är för varan-
dra och hur viktig kyrkan är för 
samhället. Jag avslutar med en bön 
och med önskan om en varm och 
hoppfull sommar, 

Nada

Det är värt 
vilket pris som helst

att få se en slocknad blick
lysa upp på nytt,

få se ett leende tändas
hos den som tycktes 

ha glömt att le, få se tillit 
vakna på nytt

hos den som inte längre trodde
på någon

eller Någon.

Nils Kristenssons minne
Torns församling inbjuder till fi-
rande av Nils Kristenssons minne 
tisdagen den 30 juni kl 18:00. Plats: 
Vallkärra kyrka och kyrkogård.

Nils Kristensson bodde på Stjär-
nelund (vid Vallkärra station), och 
ur fonden till hans minne kommer 
stipendier till ”pojkar eller flickor, 
som äro särdeles musikaliskt begå-
vade” att utdelas. 

Detta ska ske den 30 juni under 
de år som slutar på fem eller noll. 
Därför är det dags igen detta år 
anno domini 2020.

Välkommen!

fo
to

: G
ör

an
 Jö

ns
so

n

Ur ”Tusen Skäl Att Leva”, 
Dom Helder Camara
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Den 26 april konfirmerades i Stångby kyrka för-
samlingens pilgrimskonfirmander som ”läst” 
under läsåret och som många av er träffat under 

högmässorna. 

Här ser ni de glada konfirmanderna, Felicia By-
ström, Mathias Cabrera och Karl Wadenius, omgivna 
av sina ledare Magnus Malmgren, stiftets pilgrimspräst, 
Cecilia Cardona Castro, präst i Torns församling och 
Maria- Cecilia Maravilla Cardona, ungledare. 

Det blev en liten annorlunda konfirmationsguds-
tjänst i och med att vi saknade församlingen, äldre 
släktingar och släktingar som skulle rest från andra 
delar av landet. 

Trots detta blev det mycket stämningsfullt och fint. 
Vi har under året vandrat med Pilgrimskransen som 
hjälp och det var även den som konfirmanderna byggde 
upp på altaret i redovisningen.

De sju nyckel- eller längtansorden i armbandet har 
olika färger:

FRIHET-VIT,
ENKELHET-LILA,
TYSTNAD- BLÅ,
BYKYMMERSLÖSHET-GRÖN,

LÅNGSAMHET-GUL,
ANDLIGHET-ORANGE,

DELANDE-RÖD

De SVARTA pärlorna påminner oss om vår jordiska 
vandring och att leva dessa nyckelord varje dag.

Pärlorna har även regnbågsflaggans sex färger, de 
färger som står för respekt, tolerans och människors 
lika värde. Regnbågen är hoppets båge, Guds eviga 
löfte till alla människor genom Noa att Gud skapar 
allt nytt.

Konfirmanderna fick välja pärlor och berätta varför 
just den var viktig.

Så här berättade Mathias Cabrera om tystnadspär-
lan:
 – Jag valde tystnadspärlan för att tystnad kan vara här-
ligt ibland. I vissa fall uppfattas det som en negativ grej, 
det kan vara förtryckande, man får inte sin röst hörd. 
Brukligen undviker man tystnad; Likt naturen som 
fyller vakuum med luft, fyller vi tystnad med småprat. 
Men det finns en annan typ av tystnad, den lyssnande 
tystnaden. Det kan t.ex. innebära att verkligen lyssna 
på en person du pratar med istället för att tänka på vad 
du ska säga, eller att lyssna på naturen, och fågelsång. 
Vi testar att lyssna på tystnaden. 

(TYST)
 – Pärlan påminner mig om när vi vandrade i tystnad 
och delade stillheten, man upptäcker nya saker när 
man är tyst som man kanske inte lagt märke till förut. 
En symbol för tystnad är kappan, man är omsluten av 
guds ordlösa närvaro.

Vi önskar de nu konfirmerade lycka till och all väl-
signelse!

Cecilia Cardona Castro

Pilgrimskonfirmation 
i Stångby kyrka
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En levande bygd med 
paret Ekelin

n levande bygd är namnet 
på den bildbonad som 
hänger i Torns församlings-

gård i Stångby. En bonad från 
1966 med vår egen konstnär 
Tore, som upphovsman. Med 
hjälp av skolbarn tillverkades 
denna innehållsrika bonad till 
dåvarande Torns kommun. En 
levande landsbygd är på något 
sätt ett signum för såväl Guns 
som Tores gärning genom åren. 
De har många strängar på sin 
lyra och har på många sätt 
bidragit till att göra vår bygd 
levande genom sitt stora enga-
gemang och sin kreativitet. 

ur torns församlings perspek-
tiv börjar denna spännande resa 
egentligen med Gun och Tores 
kära Vallkärratorp, som bygg-
des på mark som tillhört för-
samlingen och som efter mycket 
möda kunde köpas av Gun och 
Tore. När man vandrar Vall-
kärratorns bygata ner mot den 
gamla byn möts man av rena 
idyllen. Här vid byns gamla 
sköljkar med sin vackra utsikt 
mot ängarna utmed bäcken slog 
Gun och Tore ner sina bopålar 
på 1950-talet. 

Tore har beskrivit deras veder-
mödor kring husets tillkomst 
i Tornabygden och vid något 
tillfälle uttryckt det så här; ”hur 
ett nytt hus blir som gammalt”. 
Vallkärratorp och dess ägare 
har även inspirerat några tidiga-
re grannar att med Tores hjälp 
bygga i samma stil, vilket starkt 
bidragit till den speciella ka-
raktär som nu finns utmed den 
gamla bygatan och i Vallkärra-
torns by.

guns och tores röster har 
hörts i många sammanhang 
inte minst i vår kyrkokör under 
många år. Med sina ljusa stäm-
mor har de bidragit till många 
högtidsstunder i våra kyrkor. 
Vid vissa högtidliga tillfällen 
har även häradsdräkterna och 
fiolerna tagits fram ur garde-
roben, vilket ytterligare förhöjt 
stämningen. 

gun var under många år 
ledamot av kyrkorådet i såväl 
dåvarande Vallkärra församling 
som i den 1992 nybildade Torns 
församling. Under dessa 25 år 
var Gun även verksam som 
kyrkvärd 1980-1991, ett myck-

et gammalt och hedervärt  
förtroendeuppdrag inom kyr-
kan. I kyrkvärdarnas ansvar 
ligger bland annat att värna 
om det historiska arvet, vilket i 
Guns fall inte minst avspeglade 
sig i skriften Tankar i anslutning 
till Vallkärra kyrka, som Gun 
tillsammans med Peter Wingren 
författade inom ramen för 
deras studier i religionskunskap 
1982. En skrift som lyfter fram 
Vallkärra kyrkas kulturarv och 
sätter in det i sitt liturgiska sam-
manhang. Bland annat redogörs 
för de medeltida målningar som 
en gång fanns i kyrkan och som 
nu finns att beskåda på Lunds 
Universitets Historiska Muse-
um. Detta arbete ledde även till 
att den medeltida ljuskronan, 
som idag hänger i vapenhuset 
kunde återbördas till kyrkan 
från Kulturen. Guns genuina 
intresse för kyrkans arbete 
avspeglade sig i hennes stora 
engagemang i församlingen.

församlingens kyrktorn 
i Vallkärra, Stångby, Västra 
Hoby, Håstad, Igelösa och 
Odarslöv syns ju vida omkring, 
men så även församlingsbladet 

Några tankar inför det strävsamma paret Gun och Tore Ekelins 90-årsdag.

E
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E som sedan 1962 delas ut till 
samtliga hushåll i Torns försam-
ling. Församlingsbladet har upp-
kallats efter dessa torn och heter 
ju Kyrktorn. De sex kyrktornen 
har illustrerats av Tore och på så 
sätt gjort våra kyrkor välkända 
i vår bygd. I församlingsbladet 
återfinns även Torns församlings 
sigill med Tore som upphovs-
man. Sigillet innehåller 
ett kors omgivet av sex 
hagtornsblommor, som 
anknyter till församling-
ens namn och symbolis-
erar de sex socknarna i 
församlingen. 

i koret i vallkärra kyrka 
står två resliga smidesljusstakar 
från 1976. Ett verk som visar 
Tores konstnärssjäl och mång-
sidighet som konstnär. Här har 
Tore svarat för formgivningen 
och smidesarbetet har utförts av 
Bertil Bengtsson i Köinge.

i v. hoby kyrka hänger längst 
bak i kyrkan en stiliserad appli-
kation, Himlens portar. Motivet 
är hämtat från Uppenbarelsebo-
kens berättelse om himlens tolv 
portar. Även detta konstverk från 

1960 talet har formgivits av Tore 
och sytts av dåvarande syfören-
ingen i V. Hoby.

för att ytterligare visa på To-
res mångsidighet som konstnär 
vänder vi oss till staden Lund.
Glasfönstret i Petersgårdens kyrk-
sal, Störst i hela himmelriket, är ett 
fint exempel på Tores glaskonst. 

Ett fönster som på ett stilise-
rat och livfullt sätt berättar 
om Jesus möte med barnen.
Tore var under många år 
verksam som teckningslärare 
på Katedralskolan i Lund. 
Skoltiden har inte gått oför-

märkt förbi utan i aulan finns 
en spännande applikation, som 
berättar om skolans historia samt 
dess nutid och som formgivits av 
Tore. En spännande och lekfull 
berättelse om livet på ”Katte” ge-
nom seklerna. Detta textila verk 
tillkom 1985 i samband med 
skolans 900 års jubileum.

tores konstnärskap omfat-
tar även den skånska leran och 
keramikens värld. Ett barn-
domsminne gör sig påmint 
nämligen en keramikugn fylld 
med små keramikmuggar eller 

vaser, hemma hos Tore och Gun, 
med ”Jätten Finn” som dekor. 
Domkyrkans Jätten Finn blir här 
i Tores händer minimerad och 
samtidigt mångfaldigad. 

denna mångfald speglar Gun 
och Tores liv – att verka för ”en 
levande bygd”. Tore och Gun 
har betytt mycket för vår bygd 
inte bara för det kyrkliga livet i 
församlingen utan även för våra 
hembygdsföreningar, scoutkår, 
ponnyklubb, spelmansgille och 
folkdanslag, vilket vi är mycket 
tacksamma för. Som avslutning 
på dessa rader tillåter jag mig 
travestera en text som Tore själv 
formulerat vid ett tillfälle: 
”Med kreativa tankar och kon-
ster så sköna från ert torp uti 
Torn ni vår bygd belönat”.

Lars Jacobsson

Bildbonaden En levande bygd

Torns sigill
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i Danmark och Sverige under 1500- 
och 1600-talet?

Kvinnor i Svenska kyrkan i 
Lunds stift har lyft fram en del 
kunskap från den här tiden. Detta 
presenteras på tretton planscher, 
där åtta stycken beskriver enskil-
da kvinnor, medan de återstående 
fem är mer övergripande.

Tack Ellen!
Den 1 september 2018 bör-
jade Ellen sin tjänst i Torns 
församling. Hon förde med sig 
glädje och en djup längtan att 
få människor att stanna upp i 
tillvaron och tänka efter, tänka 
inåt. Under dessa två år har 
Ellen, för att nämna något, 
försökt få igång pilgrimsvand-
ringar och samtal kring det 
som rör vårt innersta, vår själ. 
Odarslövs kyrkobyggnad såg 
hon som en naturlig plats för 
ett sådant arbete vilket bland 
annat resulterade i den välbe-
sökta Odarslövsdagen förra 
sommaren. Nu är det dags för 
nya äventyr för Ellens del när 
hon efter sommaren börjar som 
fängelsepräst på Norrtäljean-
stalten. Många med mig kom-
mer att sakna Ellen och Torns 
församling önskar henne all 
lycka i det nya!

Anna

        på cykel
Tack vare hjälpsamma församlingsbor och kyrkvärdar hålls kyrkorna 
i Torns församling öppna varje dag i sommar. Alla sommarlovets da-
gar, mellan kl. 10 och 18. Kom gärna in, bli stilla en stund och tänd 
ett ljus om du vill.

För er som är nyfikna på att se mer av de vackra kyrkorna och 
kanske lära sig något på vägen så kommer det även i sommar att fin-
nas en liten tipsrunda. Instruktioner finns i kyrkornas vapenhus eller i 
Torngården i Stångby. På församlingens hemsida finns facit, men led-
trådar och vissa svar finns vid kyrkorna. Karta och övrig information 
finns på  
www.svenskakyrkan.se/lund/torn/upptack-vara-vackra-kyrkor 
Tips: Ta med penna, vattenflaska och kanske något att äta.

Martin Sahlström

Torns församling bjuder på vackra 
utflyktsmål. Naturupplevelser-
na ligger inte långt bort. Upptäck 
vägarna mellan kyrkorna, som både 
är promenad-, spring- och cykel-
vänliga, eller för den som gillar att 
åka bil. Strax utanför byarna öppnar 
landskapen upp sig. Vi föreslår att ni 
ger er ut på tur och upptäcktsfärd!

Gröna turen tar dej till Vallkärra, 
Stångby mosse, V Hoby och Stångby
Violetta turen går till Odarslöv, 
Igelösa och Håstad
Båda turerna är 15 km långa och 
tar ca 1,5 timme med cykel och tre 
kvartspauser. 

– Upptäck kyrkorna i sommar –

Meditativ vandring
I sommar kan du gå en stilla 
och meditativ vandring längs 
med pärlorna i Martin Lönne-
bos välkända frälsarkrans! 

Vi har satt upp vandringen i 
omgivningarna kring Vallkär-
ra kyrka i Stångby kyrka och 
Igelösa kyrka. Den kommer att 
sitta uppe hela sommaren. 

Välkommen att gå en pro-
menad i din egen takt i dessa 
vackra omgivningar.

Odarslövs kyrka  
25 juli 10-15 och 26 juli 15-19
Kvinnor i förändringens tid - 
reformationens tid och vår 
Hur upplevde kvinnor i våra trakter 
reformationen som påverkade livet 

http://www.svenskakyrkan.se/lund/torn/upptack-vara-vackra-kyrkor
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Torns församling finns där horisonterna öppnar sig, där landsbygd möter stad och tradition möter utveckling. Församlingen 
består av sex kyrkor: Stångby, Vallkärra, Igelösa, Västra Hoby och Håstad samt den nedlagda kyrkan i Odarslöv. 
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