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Dalby kyrkliga Trivselförening
höstutflykt onsdag 2 september
Färden går till Österlen där första stoppet blir Olof Viktors bageri 
för förmiddagskaffe och möjlighet att handla bröd. Sedan åker vi till 
Dag Hammarskjölds Backåkra för en guidad visning. Lunch serveras 
där efter på Löderups Strandbad. På vägen hem besöker vi Bjäresjös 
vackra kyrka.

Pris: 450 kr. Obs! Bindande anmälan senast den 24/8 genom inbe-
talning av avgiften till bg 818-7262. Du kan också anmäla dig till Elvy 
Larsson tel. 046-20 95 13 eller på mailadress elvy.dalby@gmail.com.  
Då betalar du avgiften på bussen. Ev. matallergier anmäles. Minsta 
antalet deltagare är 40 personer.

Samling vid Kyrkesträdet senast kl 8.45 för avfärd kl 9.00.  
Hemkomst ca kl 17.00. 

(Med reservation för utvecklingen av corona.)

Varmt välkomna!
Höstens program publiceras i nästa nummer  
av Eginobladet (augusti).
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Vill du bli en av många ideella 
medarbetare i Dalby församling?
ministrera mera!
Du kan vara gudstjänstvärd eller 
ministrant i olika gudstjänster 
eller ingå i kyrkans frivilliggrupp. 
Kontakta Per Lidbeck.

ledarskola
Är du konfirmerad själv och  
intresserad av att bli ledare,  
välkommen att höra av dig. 
Kontakta Per Mellborg, Ingrid 
Norén Nilsson eller Jessica Hörlin.

kunde jesus gå på vattnet?
Gillar du att berätta och levande- 
göra bibeln? Vi söker fler ledare till 
söndagsskolan. Är du intresserad, 
kontakta Ingrid Norén Nilsson.

har du gröna fingrar?
Vill du vara med och ta hand om 
vår fina klosterträdgård? Välkom-
men att höra av dig till Birgitta 
Algotsson, 0706-43 04 25, en av 
flera frivilliga i denna grupp.

vilken härlig soppa!
För att kunna servera soppa 
behöver vi hjälp av frivilliga som 
tillsammans med husmor Ingela 
bakar pannkakor, dukar, serverar 
och diskar. I det glada gänget finns 
det rum för fler, både kvinnor och 
män. Vi behöver även frivilliga som 
vill hjälpa till med våra födelsedags-
fester, våffelcafé, trädgårdscaféer, 
grillkvällar etc. Kontakta husmor 
Ingela: 20 86 25.

Trädgårdscafé E

måndag 22 juni kl 14
onsdag 24 juni kl 14
Välkommen till Eginogårdens 
sköna trädgård och en stunds 
kravlös gemen skap runt 
kaffebordet då kaffe och kakor 
står framdukade för dig. Utöver 
kaffe och prat är det kanske 
någon som vill spela kubb, 
krocket eller något annat spel. 

Vid det andra tillfället löser 
vi ett musikaliskt Sommarquiz 
till sammans med Helen Isaks-
son, kyrkomusiker.

Vid dåligt väder tar vi fikat 
med oss in i Eginogården.

Grillkväll i Egino- 
gårdens trädgård E

onsdagen 1 juli kl 18 
Denna kväll är grillarna varma. 
Förutom grillning blir det även 
all sång tillsammans med Helen 
Isacsson. Kvällen avslutas med 
aftonbön. 

Om det mot förmodan skulle 
vara dåligt väder äter och sjung-
er vi inomhus i Eginogården.

Varmt välkommen till en 
härlig sommarkväll!

Undrar du över något kontak-
ta Cecilia, diakon, på tele fon  
20 86 05 eller Ingela, husmor,  
på telefon 20 86 25.

Vårutflykten som 
blev en höstutflykt
torsdag 10 sept kl 11.30
åker vi iväg med buss från Kyrke-
strädet. På vackra vägar når vi 
Tolånga 17 – restaurang och gårds-
butik där lunch inkl kaffe och tårta 
serveras. Därefter åker vi en sväng 
i vackra Fyledalen och på hem-
vägen besöker vi S Åsums kyrka. 
Där blir vi guidade och vi avslutar 
med en andakt. Vi räknar med att 
vara hemma ca 17.30. Ett litet tips: 
Ta med kylväska om du vill handla i 
gårdsbutiken. Utflykten kostar 200 
kr. Betala gärna i förväg på inbetal-
ningskort eller via swish 123 510 22 
23, ange ”Höstutflykt”.

Anmälan senast 3 september till 
expeditionen, 046-20 86 00. 

Obs! Anmälan är bindande efter 
den 3 september.

Välkommen att följa med!

Prat och promenad
Tycker du att det hade varit värde-
fullt med promenadsällskap och 
samtidigt få möjlighet att prata om 
livet och allt som händer denna 
märkliga vår? Under promenaden 
delar vi kanske också tankar och 
känslor som handlar om rädsla, oro, 
ångest eller glädje. Jag ser fram-
emot att möta dig och följa dig en 
bit på vägen. Vill du bara prata utan 
att promenera så går det naturligt-
vis också bra!

Kontakta Cecilia Lagerquist, 
diakon, 046-20 86 05.

Denna vår och sommar är ju mycket annorlunda för oss alla.  
Vi längtar efter att få träffa er kära församlingsbor. Vi hoppas  
att nedanstående tillfällen till möten ska kunna genomföras.

Picknick i Dalby
Under din ”hemester” är du 
välkommen att hålla pick-
nick med familj/vänner i våra 
vackra kyrkliga, kulturhistoriska 
miljöer! Eginogårdens träd-
gård, Prästgårds trädgården, 
Kloster trädgården och ”Medi-
tationsplatsen” väster om 
kyrkan är tillgängliga. Ta bara 
med er allt hem igen. 

PILGRIMSVANDRA
på svenska nationaldagen



Jag skriver till dig i pandemins 
tid. Vårt samhälle har påverkats 
enormt de senaste månaderna. Vi 

vet alla hur. Hotell och restauranger 
har stängt ned, det långväga resandet 
har upphört, många jobbar hemma, 
studenter och gymnasister studerar vid 
datorn och vården går för högtryck. 
På det sociala planet är det isoleringen 
som tär på oss alla. Vi kan inte som 
vanligt umgås med släkt och vän-
ner just nu. Vi kan inte heller delta i 
samhällslivet och uppleva kultur och 
gemenskap. Alla är vi vid det här laget 
hjärtligt trötta på pandemins effekter. 
Speciellt de som är 70+ eller tillhör en 
riskgrupp tycker att isoleringen nu bör-
jar att tära. Det hela är lite som en ond 
dröm som vi bara vill vakna ur. Likväl 
förstår vi att just nu måste vi helt enkelt 
hålla tillbaka vissa sidor av våra liv och 
får försöka hålla igång på annat vis.

Kyrkans folk har historiskt sett 
genomlevt väldigt många kriser: För-
följelser av alltifrån romerska kejsare 
till vår tids totalitära stater, pester och 
pandemier har dragit fram över oss 
genom två årtusenden samt förödande 
krig. Men kyrkans folk har alltid funnit 

alternativa vägar för att hålla samman, 
bevara sin kristna identitet och även i 
nödens stund prisa Gud. Det finns så 
många historiska exempel på detta. 
Hur anpassar sig då kyrkan till just 
den här krisen? Hur kan Dalby försam- 
ling fortsätta att fullgöra sin uppgift 
när vi bara inte kan mötas i större 
grupper?    

Gudstjänster är ju kyrkans ”flagg-
skepp”, här är kyrkan som tydligast. 
Med tanke på att Dalby församling 
utgörs av pendlarsamhällen i en stor-
stadsregion där den stora majoriteten 
boende pendlar mellan sina hem och 
arbetet i Lund eller Malmö bör vi tän-
ka på samma sätt som i staden. Många 
människor är i rörelse och kontaktytor-
na är stora åt alla håll. Därför firar vi 
gudstjänst varje helgdag, men för att 
motverka smittspridning just nu, inte 
offentligen. Däremot kan man följa 
gudstjänsten hemma när den, så snabbt 
som möjligt, har lagts ut på församling-
ens YouTube-kanal. Läs mer om detta 
nedan. Ett annat sätt är att fira andakt 
i kyrkan själv. Längst bak i Dalby 
kyrka finns ett antal andaktshäften, 
som ständigt uppgraderas. Tänd ett ljus 

pelle lidbeck
din kyrkoherde

i dalby

och be med bibelord och böner från 
dessa. Eller bara tänd ett ljus och låt 
tystnaden och heligheten i kyrkorum-
met omsluta dig. Dalby och Hällestads 
kyrkor är öppna dagligen. Vi hoppas 
att till midsommar kunna börja fira 
offentliga utomhusgudstjänster, men 
allt beror självfallet på utvecklingen  
i vår del av landet. 

Det diakonala behovet av samtal 
och stöd är såklart stort i nuvarande 
pandemi. Vi håller kontakt via telefon 
med många som inte kan träffa andra. 
De diakonianställda erbjuder också 
bl.a. ”walk and talk” – en promenad 
med samtal. På expeditionen kan 
man dessutom varje vardag mellan kl. 
14–16 samtala enskilt om det man vill 
med präst eller diakonipersonal. Det 
går självfallet bra att maila oss eller 
ringa för att boka samtal på andra tider 
också. Vi finns till för dig!

Barnverksamheten är igång, men vi 
söker just nu nya former med mycket 
utomhusaktiviteter, barnvagnspro-
menader, etc. Fråga gärna Gunilla 
och Karin om detta. Konfirmanderna 
fortsätter, dock med förändringar då 
Englandsgruppen p.g.a. inställd resa  

tyvärr inte kom iväg till sitt efterläng-
tade läger i England. Körerna söker 
sig nya former över nätet, men vuxen-
körers rep är skjutna framåt. Barnkörer 
är aktiva. Vuxengrupper är just nu 
skjutna på framtiden med något undan-
tag. Kort sagt söker vår församling nya 
former som passar just denna kris.

Men mitt positiva råd till dig just nu 
är: Häng inte med huvudet för djupt 
bara för att mycket i tillvaron för ett 
kort tag är förändrat. Tänk på all den 
glädje som kommer sedan! Alla möten 
med vänner, fest och gudstjänster. Låt 
värmen och våren fylla dig med hopp 
för livet och glädje över allt det vackra 
du faktiskt har på så nära håll. 
Vandra i naturen i Hällestad och 
njut av bymiljöerna i Bonderup 
och Björnstorp. Känn historiens 
vingslag kring Dalby kyrka och 
varför inte hålla sommarpicknick i 
Dalby prästgårds trädgård? (jo, du 
har mitt tillstånd!). Livet segrar alltid 
till sist! Det säger både Kristus och 
våren. Vi klarar det här!

Så var nu rädd om dig!  
Tvätta händerna ofta och 
knäpp dem ibland också! J
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Med reservation för ändringar pga corona: www.svenskakyrkan.se/dalby-forsamling

JUNI
D   Sön 7 juni kl 10 

Hel tref dag. Mässa
 Sänds via YouTube

B  Sön 14 juni kl 10 
1 sön e tref

 Gudstjänst 
Sänds via YouTube

H  Lör 20 juni kl 18 
Midsommardagen

 Folkmusikgudstjänst 
vid Hällestads kyrka

D   Sön 21 juni kl 10 
Joh döparens dag

 Gudstjänst i Dalby
 Klosterträdgård

D   Sön 28 juni kl 10 
3 sön e tref

 Mässa

JULI
D   Sön 5 juli kl 10 

4 sön e tref
 Gudstjänst

D   Sön 12 juli kl 10 
Apostladagen

 Mässa

H  Sön 19 juli kl 10
 6 sön e tref
 Gudstjänst  

Kyrkogårdsvandring

D   Sön 26 juli kl 10 
Kristi förkl. dag

 Mässa

AUGUSTI
D   Sön 2 aug kl 10 

8 sön e tref
 Gudstjänst

B  Sön 9 aug kl 10 
9 sön e tref

 Gudstjänst. Visning 
av kyrksilvret

D  Sön 16 aug kl 10 
10 sön e tref

 Gudstjänst

D   Sön 23 aug kl 10 
11 sön e tref

 Festmässa med 
Tjärökonfirmander

D   Sön 30 aug kl 10 
12 sön e tref

 Festmässa med Eng-
landskonfirmander

Dalby kyrkaD Hällestad kyrkaH Bonderup kyrkaB EginogårdenE AllaktivitetshusetA

GUDSTJÄNSTER

bonderup lördag 4 juli kl 18
Helgsmålsbön och därefter en kyrko- 
gårdsvandring. Kaffe och kakor serve ras.

bonderup söndag 5 juli kl 14
Friluftsgudstjänst vid Bonderups mölla.

bonderup måndag 6 juli kl 18
Föredrag av författare Michael Economou om 
konstnären Gerhard Karlmark, som hade sin 
ateljé strax intill Bonderups mölla.

Program för Sommarkyrka i Hällestad kommer 
att affischeras och finnas på hemsidan. 

Sommarkyrka
I BONDERUP & HÄLLESTAD

Bara lugn! Vi ska klara 
den här krisen också

Allt har sin tid…
…påpekar predikaren (Pred 
3:1) och hans ord stämmer väl 
överens med den tid som är nu – 
omställningens tid. En tid där vi på 
alla sätt vill ta vårt ansvar för att 
kunna fortsätta be och fira guds-
tjänst tillsammans på ett sätt som 
värnar varandra. Därför har vi från 
påsktiden och framåt börjat filma 
söndagens gudstjänst och lägga ut 
den på nätet! 

varje söndag firas gudstjänst 
eller mässa i Dalby kyrka kl. 10. Då 
samlas en liten skara och ber för 
församlingen. Men under efter-
middagen växer gemenskapen!  

Då läggs den inspelade guds-
tjänsten ut på vår Youtube-kanal 
”Dalby församling” och den som 
vill kan gå in och be med. Länkar 
till gudstjänsten finns på vår 
hemsida och Facebook-sida. Vill 
du ha en agenda för att underlätta 
bönen går den också att komma åt 
via Facebook och hemsidan. Du kan 
också hämta ett exemplar i Dalby 
kyrka. 

Under veckan ber vi tillsammans 
varje dag med en bön från Killans 
bönegemenskap. Den läggs dag-
ligen ut på vår Facebook-sida och 
finns också att hämta utskriven i 
Dalby kyrka. 

har du svårt att hitta 
gudstjänsten eller behöver du 
annan hjälp med det här? Tveka 
inte att höra av dig till oss så kan 
vi tillsammans försöka hitta en 
lösning! ingrid.noren.nilsson@
svenskakyrkan.se eller dalby. 
pastorat@svenskakyrkan.se 

Välkommen in i bönen! 

livegudstjänster från lund
Vi vill wockså passa på att tipsa om 
livegudstjänster från olika kyrkor 
runt om i Lund på: https://www.
svenskakyrkan.se/lund/live.

Med reservation för coronapandemins 
utbredning.
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Låt värmen 
och våren fylla 
dig med hopp 
för livet och 
glädje över allt 
det vackra du 
faktiskt har på 
så nära håll.

Pilgrims-
vandring
lördag 6 juni
På Sveriges nationaldag kom - 
mer vi att pilgrimsvandra 
mellan Dalby och Hällestads 
kyrkor genom våra vackra 
närmiljöer. Vi träffas vid Dalby 
kyrka och kommer efter ett 
antal stopp på vägen att 
hålla en kort pilgrims andakt i 
Hällestads kyrka. Ett bra sätt 
att förena sin andliga längtan 
med god motion i tider av 
stillasittande.

Var och en tar med sin 
färd kost och dryck.

Vi ses vid meditations-
platsen omedelbart väster 
om Dalby kyrka lördag 6 juni 
kl 10.00 och beräknas vara 
i Hällestad ca kl 12.30. Den 
som enbart vill vara med 
vid pilgrimsandakten där är 
välkommen. Var och en får 
sedan själv ta sig tillbaka hem.

Anmäl dig till cecilia.lager-
quist@svenskakyrkan.se eller 
per.lidbeck@svenskakyrkan.
se

Välkommen pilgrim!

cecilia lagerquist, diakon
per lidbeck, kyrkoherde 

Välkommen 
till våra  
utomhus- 
aktiviteter
Prästgården kommer 
att ha utomhusakti-
viteter i sommar.  
För program, se affi-
scher och hemsidan. 


