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Möbler till Dalby prästgård sökes
Om du har gamla möbler till övers har vi bruk för dem i vår fina prästgård 
från 1926 som snart blir ett ”annex” för vår församlingsverksamhet. 

I första hand söker vi just nu runda kaffebord med tillhörande gammeldags 
stoppade stolar från 1920-40-tal. Även klassiska mattor med mönster är 
vi i behov av. Sköna fåtöljer från alla årtionden för vårt läsrum tar vi också 
gärna emot. Vi söker möbler i rent och fint skick. Inom kort kommer en 
folder med vad vi blir glada för i möbelväg.

Vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att bidra med något!

Kontakta: jessica.horlin@svenskakyrkan.se, 046-20 86 08.
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Vårlunch E

torsdag 23 maj kl 12
Föranmälan till pastorsexpeditionen.

Minneslundsandakt D

lördag 8 juni kl 10

Konsert D

onsdag 26 juni kl 19
Nordiska ungdomsorkestern. 
Arr: Sommarlund

Konsert H

lördag 18 maj kl 16
Estridkören sjunger.

Härliga semesterdagar 
på efs-gården i åsljunga
Välkommen att följa med på årets semes-
terdagar. Vi åker från Dalby på måndag-
morgon 19 augusti och kom mer hem igen 
på fredagseftermid dagen 23 augusti. 
Dagarna är fyllda med aktiviteter och du 
väljer själv vad du vill vara med på. Det 
finns möjlighet till promenader, vila, god 
mat, andakter, natur upplevelser, gemen-
skap och mycket annat! Vi bor bekvämt 
i enkel- eller dubbelrum med helpen sion. 
Ansvariga för semesterdagarna är diakon 
Cecilia Lagerquist, husmor Ingela Jönsson 
och sjuksköterskan Ulla-Britta Borg. 

Sista anmälningsdag är måndagen den 
24 juni. ”Först till kvarn” gäller. Vid behov 
lämnar församlingen bidrag till deltagar-
avgiften. För ytterligare information och 
anmälan kontakta Cecilia, tel 20 86 05 
eller Ingela, tel 20 86 25.

Trädgårdscafé E

onsdag 19 juni kl 14
torsdag 27 juni kl 14
onsdag 3 juli kl 14
Välkommen till Eginogårdens sköna träd-
gård och en stunds kravlös gemenskap 
runt k affebordet. Utöver kaffe och prat 
är det kanske någon som vill spela kubb, 
krocket eller något annat spel. Eventuellt 
kan det bli lite spontan allsång. Vid dåligt 
väder tar vi fikat med oss in i Eginogården.

Upplev Medeltiden i Dalby
medeltidsdagar till helgen 25–26 maj 2019
Vi firar för tredje året i rad Medeltidsdagar i Dalby kyrkas, klos-
ters och kungsgårds närhet. Tanken är att vi på detta sätt för en 
helg lyfter fram Dalbys rika medeltida arv och ges möjlighet att 
leva oss in i hur livet runt kyrka och kloster kan tänkas ha gestal-
tat sig. Vi riktar oss i vår barnrika by i stor utsträckning till barn 
och deras familjer. Men även för den fullvuxne historieintresse-
rade finns massor av intressant att uppleva. Välkomna!

lördag 25 maj
09.00 Laudes (morgonbön) i Dalby kyrka
10.00-16.00 Medeltidsliv! För de yngre erbjuder vi pon-

nyridning, lekar, pilbågsskytte och sköldmål-
ning. För de lite äldre är det bl a möjligt att 
öva sig i kalligrafi, träffa medeltida person-
ligheter, se på medeltida vapen och stöta på 
en och annan friserhäst. 

10.00 Visning av Dalby kyrka
11.00–14.00 Möjlighet att köpa medeltidslunch och kaffe  

i Eginogården
11.00  Familjegudstjänst för små och stora pilgrimer 

i och runt Dalby kyrka. Kom och möt några 
av oss klosterbröder.

12.00, 13.00, 14.00 Kalligrafi i Strädelängan – medeltida skriv-
konst.

12.00-15.00 Medeltidslivet fortsätter …
13.00 Konsert med medeltidsensemblen Falsobor-

done i Dalby kyrka –”Pilgrimens väg”.

14.15 Föredrag av arkeologen, doktorand  
Andreas Nilsson på Eginogården

15.00 Visning av Dalby kyrka
17.00 Vesper (aftonbön) i Dalby kyrka

söndag 26 maj
10.00 Medeltidsinspirerad mässa i Dalby kyrka.  

Rökelse används vid altaret. 

Under denna konsert får vi 
höra sånger och instrumen-
talmusik från medeltidens 
England, Frankrike, Tyskland, 
Italien och Spanien.

Falsobordone består av Anna 
Rynefors: rebec, säckpipa, 
slagverk, sång och Erik 
Ask-Upmark: harpa, psalte-
rium, organetto, säckpipa och 
sång.
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Skånes Fagerhult

Hässleholm

Helsingborg

Landskrona

Höör

S:t Olof

Simrishamn

Ystad

Trelleborg

Malmö

Lund

Kyrkhult

Karlshamn Karlskrona
Kristianstad

När jag var liten var sommar
lovet den mest euforiska upp
levelse av frihet jag överhuvud

taget kunde tänka mig. Efter inledande 
glädjeskutt och krumsprång brukade 
jag lägga mig på ängen vid sommar
huset och länge, länge bara se på hur 
nyckelpigor och myror klättrade upp 
och ned för de långa, långa grässtråna. 
Känslan av att bara ligga där på ängen, 
ett med naturen, ett med evigheten och 
förfoga över ett till synes oändligt mått 
av frihet kan jag fortfarande minnas 
som en av mina allra lyckligaste upp
levelser. 

I det inrutade vuxenlivet med allt 
dess ansvar och all jobbkommunika
tion som ska ske via datorn och telefo
nen på dygnets alla tänkbara timmar 
är det svårt att hitta den där totala fri
hetskänslan där upplevelsen av att vara 
ett med naturen i stillhet och vila är det 
dominerande. Men jag fick glädjande 
nog, helt otippat, uppleva just den där 

känslan ibland som värnpliktig ute i 
norra Skånes skogar lite senare i livet. 
Samma känsla infann sig också i oför
minskad omfattning för bara ett par år 
sedan när jag ledde en pilgrimsgrupp 
på Österlen. Vi hade vandrat långt från 
Simrishamn med pilgrimskyrkan S:t 
Olof som slutmål. Vi hade övernattat 
på ett härbärge och vandrade under 
middagstid in i Stenshuvuds national
park. Där grep den där känslan mig 
igen. Det var maj månad, grönskan var 
skir i träden, solen strilade ner genom 
ljusgröna lövverk, stigen slingrade sig 
i vackra böjar framför oss och nyut
slagna blomsterknoppar kantade vår 
väg. Jag kände just då att jag kunde ha 
vandrat hur långt som helst när den 
där härliga, fullständigt uppslukande 
känslan växte inom mig. En känsla 
av total vila från alla måsten och djup 
meningsfullhet på samma gång.

Jag har sedan dess inte medvetet 
jagat efter sommarens och frihetens 

pelle lidbeck
kyrkoherde

dalby

euforiska känsla. Det kanske jag borde 
göra. Men det har bara inte blivit så. 
Ansvar för diverse saker i livet har de 
senaste åren hållit mig ifrån det. 

När jag analyserar det hela närmare 
tror jag – när jag skriver det här – att 
hela den känsla jag lovsjunger har 
att göra med att våga vända på sina 
livsmönster. Om man vågar släppa 
yttre saker som plikt, ansvar, tid, 
framförhållning, beredskap, etc och 
bara i ett långt nu vilar på grästuvorna 
på sommarängen eller pilgrimsvand
rar långsamt i frid och tystnad genom 
Guds skapelse så kan man under 
lyckliga omständigheter tillåtas nå den 
där känslan. Kanske är den en belö
ning från Skaparen själv som vill säga: 
”Ser du alltet du är en del av? Bra, ta 
emot! Tänk inte, känn efter vad som är 
viktigt istället. Nå ditt djup.”

just pilgrimsvandring tror jag för 
övrigt är en mycket bra metod för 
stressade nutidsmänniskor som strävar 
efter att nå kontakt med sitt eget 
inneboende djup. Att vika några dagar 
för att utan mobil och kalender vandra 
i grupp och dela tystnaden, bönen, 
det stilla samtalet är utan tvekan en 
omvälvande upplevelse som bryter med 
mycket i vår vardag. Nyttigt omvälvan
de. Kanske bekräftas detta genom att 

jag aldrig någonsin träffat en pilgrims
vandrare som varit missnöjd med sin 
vandring. 

I år firar Pilgrimsvägen i Lunds stift 
10 år och ett stort utbud av pilgrims
vandringar erbjuds för den som vill 
upptäcka denna väg till fördjupning 
och glädje. Dalby som sedan medel
tiden är en gammal pilgrimskyrka (i 
vilken man en gång fick syndernas för
låtelse i 80 dagar vid besök) är såklart 
med i jubiléet. Lördagen 1 juni vandrar 
vi från Hällestads kyrka, via Dalby kyr
ka till Hardeberga kyrka där möjlighet 
till övernattning ges inför vandring till 
Lund och festmässa i Domkyrkan sön
dagen 2 juni. Flera pilgrimer ansluter 
till denna ganska korta vandring. En 
del har vandrat lång väg. Om du vill 
veta mer om pilgrimsvandring så kika 
in på pilgrimsvagen.se 

till sist önskar jag dig och dina nära 
en riktigt härlig sommar. En sommar 
både med värme och stilla sommar
regn. En sommar med omväxling från 
vardagen, gemenskap och fina upp
levelser. Spänn nu bara inte bågen för 
hårt inför sommaren! Öva dig istället 
i att göra lite mindre. Jag tänker också 
öva mig i det. 

pacem+ frid+ önskar jag dig!
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Ta en titt på pilgrimsvagen.se

Vill du veta mer om pilgrimsvandring?
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MAJ
D   Lör 18 maj kl 11 

Konfirmationsguds-
tjänst

D   Sön 19 maj kl 10 
5 sön i påsktid

 Festmässa med 
konfirmander

B  Sön 19 maj kl 18
 5 sön i påsktid
 Mariamässa

D   Sön 26 maj kl 10 
Bönsöndagen

 Medeltidsmässa

D   Tors 30 maj kl 9 
Kr H F dag

 Gökotta i Billebjer

D   Tors 30 maj kl 18 
Kr H F dag

 Himmelfärdsmässa

JUNI
D   Sön 2 juni kl 10 

Sön f pingst
 Gudstjänst 

Pilgrimsleden 10 år

D   Sön 9 juni kl 10 
Pingstdagen

 Mässa. Eginokören

D  Sön 16 juni kl 10
 Hel tref dag. Mässa

H  Lör 22 juni kl 18 
Midsommardagen

 Folkmusikgudstjänst

D   Sön 23 juni kl 18 
Joh döparens dag

 Friluftsmässa
 Klosterträdgården

D   Sön 30 juni kl 10 
2 sön e tref

 Gudstjänst

JULI
D   Sön 7 juli kl 10 

3 sön e tref
 Mässa

D   Sön 14 juli kl 10 
4 sön e tref

 Mässa

D  Sön 21 juli kl 10
 Apostladagen
 Mässa

D   Sön 28 juli kl 10 
6 sön e tref

 Gudstjänst

AUGUSTI
D   Sön 4 aug kl 10 

Kristi förklarings dag
 Mässa

D   Sön 11 aug kl 10 
8 sön e tref

 Mässa

  Lör 17 aug kl 10 
Konfirmationsguds-
tjänst i Allhelgona-
kyrkan i Lund

D  Sön 18 aug kl 10
 9 sön e tref
 Festmässa med  

konfirmander

D   Sön 25 aug kl 10 
10 sön e tref

 Gudstjänst

Dalby kyrkaD Hällestad kyrkaH Bonderup kyrkaB EginogårdenE AllaktivitetshusetA

GUDSTJÄNSTER

Grillkvällar i Eginogårdens trädgård
onsdag 12 juni kl 18 grillkväll i trädgården
Kl 18.30 bjuder Romele blåsorkester på härlig musik.  
Kvällen avslutas med aftonbön.

torsdag 4 juli kl 18 är grillarna åter varma. 
Denna kväll blir det allsång tillsammans med Linnéa Ring-
heim, kyrkomusiker och även denna kväll avslutas med 
aftonbön. Om det mot förmodan skulle vara dåligt väder  
så blir kvällarna inomhus i Eginogården.

Hällestad
tisdag 18 juni kl 19 

Kaj Wirenbook, sång, piano/orgel,  
Kjell Persson, gitarr, Alexandra och Ebba  

Cimbritz, violin, Anna Regner, sång.
torsdag 20 juni kl 19 

Tjejgruppen 1 Time, piano, gitarr,  
trummor, bas och sång.

Bonderup
söndag 7 juli kl 14 

Sommarandakt Bonderups mölla
måndag 8 juli kl 19

”Kyrkliga textilier”, föredrag av Anita  
Larsson, Bonderups kyrka

tisdag 9 juli kl 19
”Musik i sommarkväll”, Bonderups kyrka

Sommarkyrka Varmt välkommen 
till två härliga 
sommarkvällar!
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Vandring i sommaren!
Fredagar hela sommaren 
(ej midsommarafton)

D  09.00 Morgonmässa

Pilgrimsvandring 
lördag 1 juni
Torna Hällestads kyrka 
- Dalby kyrka - Hardeberga kyrka.

Vi startar vandringen strax före kl 12. 

Anmäl intresse till: 
per.lidbeck@svenskakyrkan.se


