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om våra gemensamma sköna, gröna 
rum i församlingen handlar detta num-
mer av Eginobladet. Vi tänker oftast på 
kyrkan som ett hus och det är därför 
värt att slå ett slag även för den gröna 
sidan av vår verksamhet och denna 
form av ”gestaltning” av vad kyrkan 
också är. I Dalby församling arbetar 
hela sex personer med att vårda våra 
fina gröna miljöer. Alltså måste vi tycka 
att detta är något viktigt. Varför då? 
Låt oss dyka lite i vår tros djup för att 
ta reda på det.

redan för mycket länge sedan, på 
det Gamla testamentets tid finner vi 
långt ner i trons rötter föreställningar 
om det harmoniska urtillståndet. Här 
lever människan och djuren i harmoni 
tillsammans med Skaparen i paradiset. 
”Paradis” kommer ursprungligen från 
det gammalpersiska ordet ”pairi-deza”, 
en inhägnad park med springbrunnar 
och grönska som var den persiska 
kungens underbara, svalkande trädgård 
mitt i ökenhettan. Men i det gamla 
Palestina var det inte bara kungen som 
hade trädgårdar. Även folk i allmänhet 
anlade gärna fruktträdgårdar nära 
källor och bäckar. Dessa platser blev 
verkliga oaser för människor och djur 
under sensommaren då marken i övrigt 

var uttorkad. Här har vi en ledtråd till 
den kristna paradistanken. I Första 
Moseboken berättas om hur Gud själv 
anlägger en sådan trädgård ”österut i 
Eden” och där sätter han människan 
”som han hade format”, berättas det. 
Själva namnet ”Eden” betyder helt 
enkelt ”underbar”. Det som är karak-
täristiskt för Bibelns paradis, denna 
härliga gröna plats är bl.a.: vänlig grön-
ska, frid med djuren, tillfredsställelse 
av alla behov, rinnande vatten, ljus och 
fest samt gemenskap med Gud. MEN 
i det gammeltestamentliga paradiset 
fanns ju också ormen – och sedan vet 
vi hur det gick! Paradiset gick förlorat 
för människan och hennes tillvaro blev 
hård och fylld av möda när hon kördes 
ut i den karga världen.

Efter Gamla testamentets tid kan 
man säga att tanken kring paradiset 
delas i tre: 

• det ursprungliga, förlorade paradiset, 
Eden, 

• det nuvarande, fördolda paradiset 
samt 

• det kommande, eviga paradiset. 

Dessa tre paradisbilder är trots allt ut-
tryck för en och samma sak. När Jesus 
vandrar runt och predikar talar han till 
människorna i Nya testamentets värld 
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Innehåll

om en tillvaro som ska bryta in till sist 
och som stämmer väl överens med bil-
derna av paradiset i Gamla testamen-
tet. Ja, hela det arbete som Jesus utför 
kan sägas gå ut på att återföra männi-
skan till Guds paradis och grunda en 
ny gemenskap mellan människor och 
Gud. Jesus är alltså den som öppnar 
det stängda paradisets port på nytt för 
människosläktet. Cirkeln blir sluten. Vi 
får vända åter till det goda ursprunget.

ordet ”paradis” förekommer faktiskt 
bara tre gånger i Nya testamentets 
alla böcker. Men allt det goda som 
ordet paradis står för finns hela tiden 
i bakgrunden. Jesus använder i stället 
orden ”Guds Rike” när han talar om 
den verklighet som ska komma till 
sist. Men i detta begrepp ligger väldigt 
mycket av paradisets innehåll. 

I Bibelns allra sista bok, Johannes 
Uppenbarelse där ordet ”paradis” 
faktiskt står utskrivet, skildras i kraft-
fulla poetiska bilder den tillvaro som 
en gång ska segra till sist och denna är 
full av kopplingar till det gamla, goda 
ursprungliga paradiset. Där finns t.ex.: 
vatten, träd, livgivande blad, etc.

Vad är det fördolda paradiset då? Jo, 
ibland beskriver Nya testamentet para-
diset som ett slags mellantillstånd, plat-
sen där de rättfärdiga döda väntar på 
att den nya världen ska skapas. De döda 

får alltså vila sig ett tag i en fantastiskt 
skön trädgård. En härlig tanke! Som vi 
ser finns det alltså många olika funde-
ringar kring paradiset i kristen tro. 

i linje med kristna paradistankar fun-
derar jag såhär. Våra kristna ”kyrko-
hus” har nästan alltid varit omgivna av 
vackra, inhägnade trädgårdar. Ofta väl 
odlade och omsorgsfullt skötta. Här 
finns liksom i den persiske kungens 
”paradis” och de judiska fruktträdgår-
darna ofta också dammar och spring-
brunnar. Medeltidens klosterträdgårdar 
tar odlandet och kyrkans kultiveran-
de av det gröna livet till sin absolut 
högsta höjd. Säkerligen är det något av 
paradiset vi genom alla tider har velat 
gestalta genom att skapa alla dessa 
kyrkliga trädgårdar. Och säkert är 
dagens kyrkogårdar också en symbol 
för ett fördolt paradis där vi låter våra 
döda vila i väntan på uppståndelsen. 
Kort sagt är de sköna, gröna rummen i 
kyrkans närhet platser som bär en djup 
vittnesbörd om vad den kristna tron 
ytterst handlar om!

I Dalby församling har vi många 
underbara gröna platser kring våra 
kyrkor, vid klostret och i vår präst-
gårdsträdgård. Slå dig gärna ner när du 
passerar genom dem och tänk dig att 
det är en bit av paradiset på jorden du 
vistas i.

 4  med blick för livet
   Möt Moni Majer
 8  gudstjänster
 10  klosterträdgården
   En oas för eldsjälar

12  från island till bonderup
  Möt Sveinn Sigmundsson

18  körer i dalby
19  konsertprogram 2020
20  kontaktuppgifter

Tänk dig 
att det är 
en bit av 
paradiset 
på jorden 
du vistas i.

per lidbeck
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Möt Moni Majer, en av sex kyrkogårdsarbetare i Dalby församling.

Med blick för livet

– Man får ta prästgårdsträd-
gården för vad den är. Den 
kommer nog aldrig bli en 
1700-tals renässansträdgård. 
Välkommen hit med ett stort 
toleransöga, säger Moni Ma-
jer och skrattar.

på första parkett med 
fantastisk utsikt över lunda-
slätten ligger Dalbys präst-
gård. Borta vid horisonten 
syns Malmös siluett och 
Öresundsbron. I Dalby för-
samling arbetar Moni Majer 

som kyrkogårdsarbetare med 
bland annat särskilt ansvar 
för utformning och förnyelse 
av den lummiga prästgårds-
trädgården.

Moni är 33 år och bor 
i Lund. Hon är utbildad 
trädgårdsingenjör på SLU 
i Alnarp. Natur- och träd-
gårdsintresset har hon alltid 
haft – och sin konstnärliga 
sida. Hennes ögon glittrar när 
hon pratar om sitt jobb ute i 
det gröna.

– Jag har sommarjobbat 

i flera år på kyrkogårdarna 
i byarna runt Lund. Jag har 
alltid gillat att vara ute, att 
rita av, att studera växter och 
att vara under träden. Sedan 
våren 2019 är jag anställd här 
i Dalby församling. 

moni stortrivs med still-
heten och det fysiska arbetet 
i kombination. Arbetsdagen 
börjar mellan klockan  7 och 
8. Vid 9 brukar arbetslaget 
träffas för morgonfika då de 
pratar om vem som ska göra 

Tema

En av Monis favorit-
platser är vid biku-
porna i prästgårds-
träd gården.

FO
TO

N
: D

A
N

IE
L 

K
A

RL
SS

O
N



EGINOBLADET HÖSTEN 2020  5  



6  EGINOBLADET HÖSTEN 2020

vad. I sysslorna ingår grav-
skötsel, räfsning av gångar, 
häckklippning, bevattning, 
rensning av rabatter och att ta 
hand om minneslunden. 

Vad är det roligaste med  
ditt jobb? 
– Jag har trevliga arbets-
kamrater som jag tycker om. 
Roligast är helt klart när jag 
får skapa och välja vad som 
skulle passa fint på en särskild 
plats – att köpa in nya växter 
och komponera. Det är 
härligt när man får ta ett steg 
tillbaka och se: nu blev det 
skillnad! Bättre än så här blir 
inte livet! J 

Trädgård tar verkligen tid 
och man kan aldrig sätta en 
trädgård på vänt. Den lever 
sitt eget liv. Det är fint att 
jobba nära naturen, lyssna 
på fågelkvitter, se en rovfågel 
segla förbi eller förundras 
över en vacker färgkombina-
tion bland blommorna. 

som grönt rum betyder 
kyrkogården mycket för 
människorna och för byn. 
Här kan folk som behöver ett 
lyssnade öra ibland komma 
fram för att prata med kyrko-
gårdsarbetarna, uttrycka sin 
saknad och berätta gamla 
minnen. Många kommer med 
sorg och besvikelse och det 
måste få finnas plats för det. 

– Jag önskar att fler männi-
skor vågade komma fram och 
prata, säger Moni.

Vad är det svåraste i ditt jobb?
– Helt klart att hantera klago - 
mål från människor. När man 
möter folk som blir provo-
cerade av en blomma på fel 
plats. Att det finns ilska mot 
det som växer och som är liv. 

Finns det ingen växt som  
kan reta upp dig?
– Om det är någon blomma 
jag kan bli arg på är det kirs-
kål. Jag kan också bli lite, 

lite arg på maskrosen och 
åkervindan, säger Moni men 
hon låter inte särskilt arg.

Tänker du på döden när du 
går här på kyrkogården?
– Jag tänker inte på döden 
varje dag. Jag tänker helt 
klart på att livet tar slut men 
samtidigt får det mig att tän-
ka att det är bäst att leva. Hur 
kommer den gamla Moni se 
tillbaka på den här perioden 
av mitt liv? Är det värt att jag 
retar upp mig på det här och 
det här? Vi får inte hur många 
dagar som helst. 

varje onsdag arbetar Moni 
i prästgårdsträdgården. Hon 
har fått ansvar för utform-
ningen av trädgården som har 
varit eftersatt i flera år. Det 
finns en stor potential här.

 – Innan vi börjar planera 
och visionera för trädgården 
måste vi göra förarbetet och 
ställa oss frågor som: Vilka 
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kommer att vara här och vad 
har de för behov? Vilka ytor 
vill vi ha? Vilka växter ska vi 
spara och vilka ska vi göra oss 
av med? Hur tar vi hand om 
trädgårdsavfallet och var ska 
vi ha komposten? Vi måste 
först ha de stora penseldragen 
på plats innan vi drömmer 
mer konkret om trädgårdens 
utformning.

Församlingen funderar över 
att på sikt skapa en verksam-
het för trädgårdsälskande 
volontärer som vill hjälpa till 

att ta hand om prästgårdens 
trädgård. 

– För att människor ska vilja 
engagera sig måste de få någon-
ting tillbaka. Vi måste ta fram
en tydlig plan för det innan vi 
drar igång, menar Moni. 

– Jag tänker att trädgården 
skulle kunna bli mer som en 
park. Här skulle intresserade 
få lära sig om odling, barnen 
skulle kunna komma hit 
och lära sig om växter, måla 
tavlor ute i det fria och fika 
tillsammans. 

Om du får drömma fritt, vad 
hade du velat se i prästgårds
trädgården?
– Jag ser framför mig vackra 
välkomnande rabatter vid 
entrén. En blommande äng 
som skapar mer liv åt trädgår-
den. Kanske en pergola som 
skänker skugga… Jag vet att 
kyrkoherden drömmer om ett 
utealtare för friluftsgudstjäns-
ter där lundaslätten utgör 
altartavlan… Det finns hur 
mycket som helst man kan 
göra här!                     cia björk

Varje onsdag arbetar Moni Majer 
i prästgårdsträd gården.

Vill du jobba som frivillig i prästgårdsträdgården? 
Församlingen behöver gröna eldsjälar som vårdar denna fantastiska plats i Dal-
by. Vill du hjälpa till att utveckla en verkligt spännande trädgård här under Moni 
Majers ledning några timmar i veckan så tveka inte, kontakta oss! 046-20 86 00, 
moni.majer@svenskakyrkan.se. Vi är öppna för kreativa trädgårdsidéer!

Jag önskar att fler männi skor 
vågade komma fram och prata. 

moni majer
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Med reservation för ändringar: www.svenskakyrkan.se/dalby-forsamling

Alla konserter under hösten och julen hittar du på sidan 19. 
På hemsidan hittar du den senast uppdaterade informationen.

SEPTEMBER
D  Lör 5 sept kl 10

 Minneslundsandakt

D  Sön 6 sept kl 10
 13 sön e tref 
 Mässa

D  Sön 13 sept kl 10 
14 sön e tref 

 Gudstjänst

D  Sön 20 sept kl 10 
15 sön e tref

 Frälsarkransmässa

D  Sön 27 sept kl 10 
16 sön e tref

 Gudstjänst

OKTOBER
D  Sön 4 okt kl 10

 Helige Mikaels dag
 Mässa

D  Sön 11 okt kl 10
 Tacksägelsedagen
 Mässa

H  Sön 11 okt kl 16
 Tacksägelsedagen
 Skördegudstjänst

B  Sön 11 okt kl 18
 Tacksägelsedagen
 Skördegudstjänst

D  Sön 18 okt kl 10
 19 sön e tref
 Gudstjänst

D  Sön 25 okt kl 10
 20 sön e tref
 Mässa

E  På Alla Helgons dag  
erbjuds kaffe och 
möjlighet till samtal 
kl 11–15

B  Lör 31 okt kl 16  
Alla Helgons dag

 Minnesgudstjänst

D   Lör 31 okt kl 18
 Alla Helgons dag
 Minnesgudstjänst

NOVEMBER
D   Sön 1 nov kl 10

 Sön e Alla Helg dag  
Mässa

H  Sön 1 nov kl 16
 Sön e Alla Helg dag  

Gudstjänst

D  Sön 8 nov kl 10
 22 sön e tref 
 Frälsarkransmässa

D  Sön 15 nov kl 10
 Sön f Domssöndag
 Gudstjänst

D  Sön 22 nov kl 10
 Domssöndagen
 Mässa

D  Sön 29 nov kl 10
 1 sön i advent
 Mässa

B  Sön 29 nov kl 18
 1 sön i advent
 Adventsgudstjänst

DECEMBER
D  Sön 6 dec kl 10

 2 sön i advent
 Gudstjänst

D  Sön 13 dec kl 10
 3 sön i advent
 Mässa 

H  Sön 20 dec kl 10
 4 sön i advent
 Mässa

D  Sön 20 dec kl 18
 Julkonsert

B  Ons 23 dec kl 17
 Vi sjunger in julen

D  Julafton kl 11
 Samling vid krubban

D  Julafton kl 14
 Julbön

D  Julafton kl 23
 Julnattsmässa

H  Juldagen kl 7 
Julotta

D  Juldagen kl 11
 Juldagsmässa

D  Annandag jul kl 14
 Julsångsgudstjänst

D  Sön 27 dec kl 10
 Sön e jul
 Gudstjänst

B  Tors 31 dec kl 16
 Nyårsafton
 Nyårsbön 

JANUARI
D  Fre 1 jan kl 16

 Nyårsdagen
 Nyårsdagsmässa

D  Sön 3 jan kl 10
 Sön e nyår
 Mässa

D  Ons 6 jan kl 10
 Trettondedag jul
 Mässa

dalby kyrkaD hällestads kyrkaH bonderups kyrkaB eginogårdenE allaktivitetshusetAprästgårdenP

GUDSTJÄNSTER

Nattvard och guds-
tjänst under pandemin
Nattvard firas i princip 
två gånger i månaden 
under pandemin. Man får 
då ta emot sakramentet i 
form av oblat i hygienisk 
förpackning, inget vin. 
Från november visar 
schemat normalt antal 
mässor. Men detta kan 
ändras utifrån det aktu-
ella läget. Man kan även 
få nattvarden hemma om 
så önskas. 

30 personer kan pla-
ceras med bra avstånd 
i Dalby och Hällestads 
kyrkor. Max 20 i Bonde-
rup. 



Söndagsskola
Söndagsskola för barn kommer 
att finnas under varannan sön-
dagsgudstjänst framöver.  
Men pandemin ställer till det  
för vår planering just nu.  
Se vår hemsida under hösten  
för uppdaterad information.

välkommen!

Detta händer 
varje vecka
Måndagar
A  15.00–15.40   Briljanterna (åk F–1)

A  16.00–16.40  Pärlorna (åk 2–3)

A  16.50–17.50 Opalerna (åk 4–6)

E  17.30–19.30  Måndagsklubben 
   (åk 3–4)

E  19.00–21.30  Dalby Kammarkör

Tisdagar
D  08.00  Morgonbön

E  15.00–16.30 Miniorer (åk F–2)

E  18.30–20.15 Estridkören

E  19.00–21.00 Eginokören

Onsdagar
E  15.00–17.00  Tjejligan 

   (åk 6 och uppåt)

E  16.00–17.00 Dalby ungdomskör
   MixDelight

E  17.30–19.30  Club 5–6 (åk 5–6)

E  17.30–19.00 Mixtum

D  18.00  Kristen djupmeditation
   (jämna veckor)

E  19.00–21.00 Dalby Vokalensemble

Torsdagar
E  09.30–12.00 Babycafé (0–20 mån)

Fredagar
D  09.00   Morgonmässa

E  09.30–12.00 Småbarnscafé

Söndagar
D  10.00   Mässa eller gudstjänst
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torsdag 3 september

Prästgården öppnar upp igen 
för Mötesplats/Skapardagar
Välkommen att komma och gå som du vill. Dörren står öppen mel-
lan kl 9 och 16 varje torsdag!

Vi tillbringar dagen i vår fina gamla prästgård på Lundavägen 13. 
Här får du vara med om gemenskap som innebär alla sorters sam-
tal och mycket skratt och de problem som eventuellt dyker upp 
hjälps vi åt att lösa. Här finns möjlighet för dig som vill skapa och 
vara kreativ. Det går alldeles utmärkt att ”bara vara” också. Njut i 
vår sköna fåtölj vid den öppna spisen.

Vi umgås helt enkelt och har trevligt tillsammans!

Känn dig varmt välkommen!
jessica hörlin

P.S. Gällande våra fredagscafeer så gör de uppehåll tills pandemin 
är över.

P

Kristen djupmeditation
Trött på vardagsstressen? 
Trött på att ständigt titta på mobilen?
I Dalby kyrkas vackra 1100-tals krypta hämtar vi kraft ur 
tystnaden, lugnet och tidlösheten. I meditationen möts 
tid och evighet. I det stilla nuet möter du ditt inre och vad 
som verkligen är väsentligt i livet kan bli klarare för dig. 
Intresserad?

Du får lära dig en metod som används i karmeliterklos- 
ter jorden runt. Kristen djupmeditation har sitt rum i Dalby 
kyrkas krypta, onsdagar i jämna veckor kl 18–19 under  
hela hösten. start onsdag 16 september.

Ta kontakt med per.lidbeck@svenskakyrkan.se 
för introduktion till teknik och regler.
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invid den gamla kyrkan i 
Dalby har det en gång legat 
ett augustinerkloster med 
anor från 1100-talet som var 
verksamt i cirka 400 år. Tänk 
att Dalby haft ett eget kloster 
och att munkar vandrat om-
kring här i byn!

Klostret bestod ursprung-
ligen av en fyrlängad byggna-
tion som omslöt trädgården 
som då kallades Kryddträd-
gården. Av klostret är det 
endast dess västra länga som 
finns kvar, den bildar en 
vacker vitkalkad fond bakom 
Klosterträdgården med ett 

valv som sitter ihop med 
kyrkan. Den kvarvarande 
klosterlängan är nu bostad åt 
arrendatorn på Kungsgården 
som uppfördes 1388.

den nuvarande klosterträd-
gården anlades 1947. Vid när-
mare efterforskningar visade 
det sig att trädgården utfor-
mades av Emma Lundberg, 
mor till Erik Lundberg som 
var en tongivande kyrkoarki-
tekt och som även utformade 
många svenska välkända 
klosterträdgårdar. Originalrit-
ningen av klosterträdgården 

Klosterträdgården 
– en oas för eldsjälar
Studiecirkeln ”Vårda vår klosterträdgård” gör som munkarna gjorde  
på 1300-talet: plockar väldoftande örtblad och gör nyttigt te.

Birgitta Algotsson, Henni Larsson, Gunilla Strand och 
Solveig Borgehammar har hjärta för klosterträdgården. 
Under coronapandemin fungerar det utmärkt att jobba 
ihop utomhus – det gäller bara att hålla lagom avstånd.
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finns på Antikvarisk-topogra-
fiska arkivet i Stockholm.

Arrendatorn hade egent-
ligen ansvar för trädgården 
men av hävd tog kyrkan hand 
om den. Krympande resurser 
– och kanske intresse – gjorde 
att ingen tog sig tid att vårda 
klosterträdgården. Till slut 
tog ogräset över och det såg 
inte mycket ut för världen.

år 2000 invigdes Öresunds-
bron och bussar med danska 
turister som ville besöka 
Dalby med Nordens äldsta 
stenkyrka i centrum började 
rulla in i byn. I samband med 
att turismen ökade i Dalby 
fick dalbyborna Birgitta Al-
gotsson och Bengt Mattsson 
upp ögonen för klosterträd-
gården.

– Vi skämdes inför turisterna 
som kom. Sådär fick en kloster-
trädgård bara inte se ut! 

År 2005 frågade Birgitta 

och Bengt kyrkans kansli 
om de tänkt åtgärda saken. 
De fick då veta att det inte 
fanns resurser men att de var 
välkomna att frivilligt ta sig 
an förbättringsprojektet. Och 
på den vägen är det. Sedan 
femton år finns gruppen som 
kallar sig Vårda vår kloster-
trädgård. Gruppen består av 
tolv personer och de flesta är  
i pensionsåldern.

Gruppen har bildat en 
studiecirkel och fördjupat sig 
i klosterträdgårdar, lärt sig 
mer om beskärning, odling av 
rosor, gödsling och inte minst 
vad örter kan användas till. 
De får även ett visst ekono-
miskt stöd av Sensus studie-
förbund för sin skaparlust 
och sitt engagemang. Alla i 
gruppen bidrar med idéer och 
synpunkter och arrendatorn 
kom med förslaget att sätta en 
rosenbåge i öppningen in till 
trädgården.

En klosterträdgård ska 
innehålla medicinalväxter, 
kryddor eller växter till 
behag. Bland de upptagna 
kryddväxterna finns några 
som också använts som medi-
cinalväxter som t.ex. kloster-
lilja, krydd salvia, johannes-
ört, malört och åbrodd. De 
tre senare är mest kända som 
brännsvinskryddor. Bland 
rosorna är Apotekarrosen 
den som är mest känd som 
medicinalväxt. För övrigt an-
vändes rosornas blommor till 
te, saft, gelé, samt doft- och 
badsalt. Nyponen användes 
till inläggningar och soppor.

Det finns gammeldags 
rosor och moderna rosor. 
Rosenhäcken med Pimpinell-
rosen Spinosissima fanns på 
plats från början. Den kan ha 
växt här sedan munkarnas tid 
eftersom nyponen är förnäm-
liga att använda som krydda. 

cia björk

Birgitta Algotsson och Bengt Mattsson var 
med och startade Vårda vår klosterträdgård.

Medarbetare sökes!
Vi träffas varje måndag kl 10-12,  

beskär växter, rensar ogräs och vattnar.  
En viktig del i vår grupp är att ha trevligt 

tillsammans, vi gör också varje termin stu-
diebesök till någon trädgård i trakten. Du är 
välkommen att komma en eller flera gånger. 

vill du veta mer om arbetet  
med klosterträdgården?  
Kontakta Birgitta Algotsson: 

birgittabengtsandby@gmail.com

Rosen Leonardo Da Vinci.
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– jag är född och uppvuxen på en 
bondgård på Island där jag jobbade 
med kor, får och hästar. Sen utbildade 
jag mig till sjökapten och var till sjöss 
som fiskare runt Island i många år. 
2002 bestämde jag och min fru att vi 
ville byta miljö och vi flyttade då till 
Sverige. Det var den 17 juni på Islands 
nationaldag. Sedan dess har jag jobbat 
på restau rang i både Danmark och 
Sverige samt som möbelmontör. 2015 
började jag arbeta som säsongsarbetare 
i Dalby församling.

– Jag trivs jättebra med ensamarbete 
på kyrkogården och att ta ansvar för 
min del. Jag kör förbi Dalby kyrka 
på vägen till eller från Bonderup och 
träffar mina kollegor. Jag skulle gärna 
arbeta på alla kyrkogårdarna – men jag 
hinner inte vara överallt. 

– Jag försöker variera mina arbets-
uppgifter, det är bra för kroppen. Jag 
har dels hand om utemiljön med gravar 
och häckklippning och dels arbetar jag 
i kyrkan var tredje helg och förbere-
der inför gudstjänster, städar kyrkan 
före och efter. Sen pysslar jag lite med 

fastig heterna också, rätar upp dörrar 
som sitter snett och sånt.

sveinn känner igen många som kom-
mer till kyrkogården i Bonderup. 

– Det är ganska ofta som jag tar mig 
tid att prata med dem som vill. Det är 
tufft med vissa samtal, ibland kän-
ner jag mig helt dränerad och ledsen 
efteråt. Det är både roliga och sorgliga 
historier jag får höra. Jag försöker vara 
professionell och bemöta människor 
som jag själv vill bli bemött. Man får 
uppföra sig olika beroende på vem man 
möter, man måste vara väldigt försiktig 
och känna in hur personen mår.

– Jag tänker på de människor som jag 
har lärt känna här i Bonderup och som 
jag även har fått vara med och begrava. 
Det är klart att det känns speciellt att 
sköta om gravar där de jag mött vilar.  

det slår mig, efter mina två fina 
möten med kyrkogårdsarbetare, att de 
verkligen kan vara Guds förlängda arm 
till människor i sorg.

cia björk

Sveinn Sigmundsson har arbetat som kyrkogårdsarbetare i 
Dalby församling sedan 2015 och som kyrkvaktmästare sedan 
januari 2020. Han har särskilt ansvar för vackra Bonderups  
kyrkogård med sina vidsträckta vyer ut över de skånska fälten.

Från Island till Bonderup
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Tema

Herren ska alltid 
leda dig, han  
mättar dig i öde-
marken och ger 
styrka åt benen  
i din kropp.  
Du skall bli lik  
en vattenrik träd-
gård, en oas där 
vattnet aldrig sinar.
jesaja 58:11

Ny singel på 
skötselgravar
Vaktmästarna kommer under 
en tid framöver lägga ut 
singel på de gravplatser med 
skötselavtal som de anser 
behöver det. Detta görs 
eftersom det blir lättare för 
vaktmästarna att sköta och 
det förhindrar ogrässpridning. 
Vi kommer att göra detta 
utan kostnad. Det innebär 
att vi framöver kommer få 
snyggare och mer lättskötta 
kyrkogårdar.

Om ni har frågor angående 
detta får ni gärna höra av er 
till kyrkogårds förvaltningen 
på 046-20 86 12 eller till ex-
peditionen på 046-20 86 00.

I Dalby och Hällestad lägger 
vi endast vit singel. I Bonder-
up lägger vi en rödare singel.

Om ni själva sköter er grav-
plats och vill ha mer singel 
på denna eller vill starta ett 
skötselavtal, kontakta kyrko-
gårdsförvaltningen så hjälper 
vi er med detta.



Öppet informationsmöte
tisdagen den 1 september kl 18 är just du in-
bjuden till öppet informationsmöte i Dalby kyrka 
– kom och få dina frågetecken uträtade.

sista anmälningsdagen för våra båda kon- 
firmandgrupper är satt till tisdag 8 september. 
Det går bra att anmäla sig redan i samband  
med mötet den 1 september.

Här börjar 
ditt största äventyr!

viktigt meddelande till dig konfirmand 2020–2021

Välkommen till höstens program 2020 
med Trivselföreningen i Dalby församling
onsdag 2 september kl 14
trädgårdsvisning
Höstutflykten som skulle varit denna 
dag är inställd. Det blir istället träd-
gårdsvisning i Dalby Prästgård.
Högst 30 deltagare.
Anmälan om deltagande till Elvy Lars-
son senast den 30/8 till elvy.dalby@
gmail.com eller på tel 046-20 95 13. 
Medtag egen kaffekorg. Vid regn 
ställes programmet in.

onsdag 7 oktober kl 14  
månadsmöte
Plats: Dalby kyrka
Anita Larsson berättar om kyrkan och 
klostret. Medtag egen kaffekorg.
Högst 30 deltagare. Anmälan till Elvy 
Larsson på tel. 046-20 95 13 eller till 
elvy.dalby@gmail.com. Ingen avgift.

onsdag 4 november kl 14 
månadsmöte
Plats: Eginogården
Anita Larsson berättar om Kvinnor  
i Lunds domkyrkas historia.
Högst 30 deltagare . Anmälan till Elvy 
Larsson (se ovan).Trivselföreningen 
bjuder på kaffe.

söndag 22 november
Den traditionella julmarknaden i 
Eginogården. Mer information  
kommer senare.

Varmt välkomna till höstens 
program!
OBS! Med reservation för ut-
vecklingen av coronapandemin.

PER MELLBORG INGRID NORÉN NILSSON JESSICA HÖRLIN
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Barnklädesloppis i Eginogården
lördag 26 september kl 10.00–15.00

fynda barnkläder (ca 0–14 år) inför höst- och vintersäsongen! 

Kläderna som säljarna lämnat in i förväg ligger sorterade på bord efter  
stor lekar. Gå runt och plocka till dig det du vill köpa och betala på ett ställe!  
Kontant betalning (dock ej Swish). 30% av intäkterna går till barn- och familje-
diakonin i församlingen.

vill du anmäla dig som säljare eller få mer information?
Hör av dig till: karin.beck@svenskakyrkan.se
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TACK!
Då diakontjänsten i Dalby församling kommer att dras in 
lämnar jag med sorg i hjärtat Dalby efter sjutton år. Den 17 
augusti börjar jag en ny tjänst som lärare på Svenska kyrkans 
utbildningsinstitut i Lund och ska utbilda framtidens diakon-
er. En stor och spännande utmaning som jag med glädje ser 
fram emot!

Jag vill tacka er kära, underbara församlingsbor för alla 
dessa år!

Tack för alla möten på olika platser i Dalby, Hällestad 
och Bonderup/Björnstorp. Tack för alla förtroenden jag har 
fått ta emot. Tack för att jag har fått dela ett stycke liv med 
många av er. Tack för all gemenskap vid caféer, soppluncher, 
grillkvällar, julfirande, utflykter, pilgrimsvandringar och läger 
i Åsljunga. Tack för alla samtal såväl enskilt som i olika sam-
talsgrupper i Eginogården och vid hembesök och besök på 
Björkbacken, Dagvården och institutioner av olika slag. Tack 
för gudstjänstgemenskapen i våra tre vackra kyrkor. Tack alla 
fantastiska frivilliga medarbetare. Tack alla härliga samver-
kansvänner och nätverksvänner på Björkbacken, Dagvården, 
Vårdcentralen, Hemvården, Skolorna, Fritidsgården, Polisen, 
Medborgarcenter, Anhörigcenter och Biblioteket. Tack Lions i 
Dalby, PRO och SPF i Dalby och Dalby kyrkliga trivselfören-
ing för gott samarbete. 

Många nämnda, säkert någon glömd så tack också till dig!
Till var och en av er vill jag skicka med en välsignelse som 

följt mig genom åren i Dalby församling och betytt väldigt 
mycket:

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.

cecilia lagerquist, diakon
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Existentiell frukost 
– ett samtal om livet
Under hösten fortsätter de Existen-
tiella frukostarna på Träffpunkten 
kl 10–11.30. Vi äter frukost till själv-
kostnadspris och samtalar om livet. 
Mer information om datum och vilka 
teman som blir aktuella att ta upp 
kommer. Håll utkik på anslagstavlor 
och hemsida. Undrar du över något, 
hör gärna av dig till Karin Holmqvist 
på Träffpunkten 046-359 64 59. 
Frukostsamtalen är ett samarbete 
mellan Dalby församling, Träffpunk-
ten, Anhörigcentrum och Dagverk-
samheten Kvarnrännan.

TACK!
Vi vill uttrycka Dalby församlings 
stora och varma tack till Cecilia 
Lagerquist för hennes fina tjänst 
hos oss under så lång tid. 

Cecilia har haft kontakt med 
många, många människor genom 
åren och betytt väldigt mycket för 
alla dessa.

Som arbetslag och kyrkoråd vill 
vi även passa på att önska henne 
lycka till i sin nya tjänst. 

Givetvis kommer vi att avtacka 
vår diakon i samband med en guds-
tjänst under hösten. Information 
om detta kommer på hemsida och 
affischer framöver.

per lidbeck, kyrkoherde
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Börja i Kyrkans pysselklubbar
Vi startar upp vecka 36 i Eginogårdens barnlokal.
Vi pysslar, leker, bakar, samtalar om livet,
om hur man är en bra kompis m.m.

Miniorer åk F–2 tis kl 15–16.30
Måndagsklubben åk 3 & 4 mån kl 17.30–19
Club 5–6 (åk 5 & 6) ons kl 17.30–19.30
Tjejligan åk 6 och uppåt ons kl 15–17

anmäl er via mail till: 
karin.beck@svenskakyrkan.se

frågor: Gunilla Larsson 046-20 86 18,  
Karin Beck 046-20 86 17.

Kulturskolans låg- och  
mellanstadiekörer i Dalby

Anmälan 
Gå in på www.lund.se/kulturskolan 
Klicka dig fram till anmälan.  
Skriv ”Dalby” i kommentarsfältet.
Vid frågor kontakta oss på 046-359 67 12  
eller kulturskolan@lund.se 
Välkommen med din anmälan!

Körerna träffas på måndagar i Allaktivitetshuset
• Briljanterna: 15.00-15.40 klass F-1
• Pärlorna: 16.00-16.40 klass 2-3
• Opalerna: 16.50-17.50 klass 4-6

I augusti 2020 startar Kulturskolan Lund  
ytterligare en kör i Dalby.  
Den nya kören riktar sig till de äldre barnen i mellan-
stadiet vilket innebär att barn från F-klass till klass 6 
nu kan sjunga i Kulturskolans körer i Dalby. 

Då vi har ett gott och nära samarbete med Kulturskolan i Dalby 
avseende låg- och mellanstadiekörer vill vi gärna slå ett slag för 
denna fina verksamhet:

Kyrkskjuts
Dalby församling erbjuder 
kyrkskjuts för dig som har 
svårt att på annat sätt ta 
dig till det som händer i våra 
kyrkor eller i Eginogården.

Du kan använda kyrkskjuts 
för att ta dig till gudstjänster 
och de verksamheter som 
församlingen anordnar, t.ex. 
soppluncher, födelsedagsfes-
ter, Onsdagsträffen, etc. 
Dock kan man inte använda 
denna service vid andra för-
eningars arrangemang i våra 
lokaler. Du kan tyvärr inte 
heller använda kyrkskjuts för 
att besöka våra kyrkogårdar.

Kyrkskjuts beställs via 
Dalby taxi 046-20 22 80.

Om du undrar något går 
det bra att kontakta Bianca 
Timm på vår expedition,  
046-20 86 10.

Sopplunch
Välkommen till en stunds
gemenskap i Eginogården!

Följande torsdagar under 
hösten finns det möjlighet 
att äta soppa och pann-
kakor: 24 sept, 15 okt, 29 okt 
och 12 nov. Vi inleder med 
middagsbön kl 12. E

Adventslunch 
torsdag 10 december 
Föranmälan senast 3/12 till 
pastors exp 046-20 86 00.

E

Onsdagsträffen 
har för avsikt att starta sin verk-
samhet med första träff onsdag  
9 september kl. 14–16. Mer info  
på hemsida och anslag.
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det mesta i samhället blev 
inte som planerat våren 2020.

I stort sett alla kultur-
arrangemang ställdes in 
eller flyttades på grund av 
Corona pandemin (Covid-19). 
Musikverksamheten i Dalby 
församling är inget undantag.

Vi har försökt följa Folk-
hälsomyndighetens rekom-
mendationer när det gäller 
social distansering, vilket 
inneburit att vi inte haft några 
körövningar med vuxen-
körerna sedan mitten av 
mars. En del av medlemmar-
na i våra verksamheter tillhör 
riskgrupperna, därför har 
det känts naturligt att göra 
så. Vi har dock hela tiden, 
varje vecka, haft kontakt 
med körerna i någon form. 
Det har varit digitala träffar, 
försök till sång, samtal, sms 
och mail. De senaste veckor-
na har några körsångare ur 
vuxen körerna träffats ute, 
på säkerhetsavstånd från 
varandra, för att på något sätt 
tillfredsställa sångbehovet.  
Eftersom grundskolan bedri-
vit undervisning som vanligt 
så har körerna för de åldrarna 
arbetat som vanligt.

hur blir då höstterminen 
2020? Ja, vem vet?

Ni som följer vår konsert-
verksamhet vet att vi gått 
ut med information om att 
konserterna som var plane-
rade för vårterminen skulle 
framföras till hösten istället. 

Tyvärr blir det inte så!
Med anledning av rekom-

mendationer om fortsatt 
social distansering så har vi 
beslutat att ännu en gång 
flytta alla större evenemang 
till våren 2021. Förutom osä-
kerheten över att inte kunna 
bedriva effektiva körövningar 
med alla närvarande, vilket är 
en förutsättning för att kunna 
framföra konserterna, så har 
vi väldigt begränsat utrymme 
i Dalby kyrka. Detta innebär 
att det är helt omöjligt att 
genomföra större konserter 
om inte såväl körsångare som 
orkester står väldigt tätt intill 
varandra. 

Vi ska, oavsett vilket, starta 
upp verksamheterna när höst-
terminen startar. Exakt hur de 
ska bedrivas är inte fastställt i 
nuläget. Det kanske blir repe-
titioner stämvis eller mindre 
grupper med färre sångare i 

varje stämma. Vi hoppas i alla 
fall kunna erbjuda körmed-
verkan vid gudstjänster och 
högmässor under hösten, 
även mindre musikaliska 
evenemang och förhoppnings-
vis kunna ha någon form av 
lucia- och julkonserter när vi 
kommer mot slutet av året. Vi 
följer helt enkelt utvecklingen 
i samhället.

vi kan också meddela, att 
med anledning av att försam-
lingens kantorstjänst på 50% 
dragits in redan från nyåret 
2020, så har församlingen i 
nuläget inga barnkörer. De 
åldersgrupperna hänvisas till 
Kulturskolans verksamhet 
som vi har ett fint samarbete 
med. 

För information om ter-
mins start för respektive 
verk samhet se nästa sida eller 
Dalby Församlings hemsida.

Med hopp om att så snart 
möjlighet ges få bjuda på 
härliga konsertupplevelser i 
våra kyrkor önskar vi våra 
musikvänner allt gott. 

kyrkomusikerna i  
dalby församling

anita och calle andersson

Musik-
   verksamheten 
    i Coronatider Eginokörens 

Nätfika med 
uppsjungning.
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Kören Mixtum träffas, pratar corona och sjunger ”Down by the riverside” så det dånar i hela Dalby.  

 KÖRER I DALBY
UNGDOMAR
MixDelight   E
FÖR: åk 7–9
TID: ons kl 16.00–17.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 26/8

Mixtum  E
FÖR: gymnasieåldern och uppåt
TID: ons kl 17.30–19.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 26/8

VUXNA
Estridkören  E
Damkör
TID: tis kl 18.30–20.15
KÖRLEDARE: Carl Erik Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 25/8

Eginokören  E
Blandad kör. 
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: tis kl 19.00–21.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 25/8

Dalby Vokalensemble  E
FÖR: yngre kvinnor som vill satsa 
mycket på sin sång. 
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: ons 19.00–21.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson. 
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 26/8

Dalby Kammarkör  E
Blandad kör
FÖR: avancerade sångare.  
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: mån 19.00–21.30
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 24/8

Collegium Vox Humana  E
Blandad kör. Sångensemble som 
sjunger renässans- och medeltids-
musik, vi arbetar i projektform.
KÖRLEDARE: Anita Andersson. Kon-
takta henne för mer information.
PLATS: Eginogården

Kontakt-
uppgifter till 

församlingens 
kör ledare hittar 

du på baksidan av
 Eginobladet.

Collegium Vox Humana har hittat en kring-

byggd plats inom sjukhusområdet i Lund, 

där vi kan sjunga våra 1500-tals klanger.

Estridkörens junifika i Eginogårdens trädgård.

Damerna i Dalby Vokalensemble sommarsjunger 
i Eginogårdens trädgård.
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lördag 19/9 kl 10.00
för plats, se hemsidan
Frukostkonsert med renässans-
ensemblen Collegium Vox Huma-
na. Strålande Lovsång – Glorioso. 
Det blir 1500- och 1600-tals musik 
av William Byrd, Thomas Tallis, 
Orlando di Lasso, Christopher Tye, 
Orlando Gibbons och Claudio Mon-
teverdi. Insamling till församlingens 
Tanzaniaprojekt.

onsdag 21/10 kl 19.00
för plats, se hemsidan
Nu äntligen ska det bli av: Vår kväll 
med Avicii’s musik. Först flyttades 
den för att vi var för få sångare i 
Dalby Ungdomskör hösten 2019, 
sedan kom Coronapandemin i vä-
gen våren 2020 men nu hoppas vi 
på En kväll med Avicii’s musik.
Medverkar gör våra sjungande 
ungdomar i Mixtum och Mix-
Delight, tillsammans med pianist 
Martin Berggren. Kvällens andakt 
står Ingrid Schölin och Karin Land-
gren för. Avicii, Tim Bergling, stod 
upp för kampen att få vara sig själv, 
han var en skör konstnärssjäl som 
kämpade med tankar om meningen 
med livet. Hans musik balanserar 
det tunga och mörka i livet med 
ljus och hopp. Vi gör en insamling 
till organisationen Suicide Zero, 
som också kommer att medverka 
under kvällen.

lördag 7/11 kl 15.00 
för plats, se hemsidan
För tredje året i rad bjuder vi in till 
denna konsert, som i år har temat:
Kvinnor från Gamla testamentet. 
Förutom våra två damkörer: Dalby 
Vokalensemble och Estridkören 
medverkar Cornelia Karlsson (som 
varit initiativtagare till  dessa 
kvinn liga konserter). Insamling till 
Kvinnojouren i Lund.

lördag 28/11 kl 10.00
dalby kyrka
Frukostkonsert i Adventstid med 
Dalby Kammarkör. Insamling till 
bistånd under coronapandemin.

måndag 7/12 kl 19.00
dalby kyrka
Advents- och julkonsert med  
Malmö kammarkör, professor 
och dirigent Dan-Olof Stenlund, 
orgel: Larsåke Sjöstedt. Fri entré.

söndag 13/12 kl 17 & 19
dalby kyrka
Luciakonserter med Dalby Ung-
doms kör, Mixtum och Dalby 
Vokalensemble. Biljett: 50 kr som 
går till bistånd under coronapande-
min. 

måndag 14/12 kl 18.00
dalby kyrka
Julavslutning med Kulturskolan. 
Fri entré. 

söndag 20/12 kl 18.00
dalby kyrka
Traditionell Julkonsert med 
Eginokören. Fri entré. 

söndag 3/1 kl 18.00
hällestads kyrka
Nyårskonsert med Romele  
Blås orkester. Fri entré. 

KONSERTER Hösten 2020
Med reservation för ändringar med anledning av coronapandemin. Vänligen se  
församlingens hemsida, facebooksida och affischer för aktuell information.
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Konserter flyttade till våren 2021
Med anledning av coronautbrottet i våras var vi tvungna att flytta 
två större konserter till hösten. Nu inser vi att de dessvärre inte 
kommer att framföras till hösten heller utan får flyttas ännu gång, 
till våren 2021. Det råder fortsatt osäkert läge när det gäller re-
kommendationer, vi har en liten konsertkyrka och framförallt inte 
möjlighet att öva med körerna på ett effektivt sätt. Så här hoppas 
vi att det blir:

söndag 28 mars kl 18 dalby kyrka  
Franz Bibers Requiem med Dalby Kammarkör.

söndag 11 april kl 18 dalby kyrka  
Johan Helmich Romans Then Svenska Messan med Eginokören.
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Dalby församling
pastorsexpeditionen
Eginogården
Lundavägen 5
247 50 Dalby
046-20 86 00 
dalby.pastorat@svenskakyrkan.se
Bianca Timm: 046-20 86 10

kyrkoherde 
Per Lidbeck: 046-20 86 03
per.lidbeck@svenskakyrkan.se

komministrar 
Per J Mellborg: 046-20 86 04
per.mellborg@svenskakyrkan.se
Ingrid Norén Nilsson: 046-20 86 16
ingrid.noren.nilsson@svenskakyrkan.se

diakoniassistent
Jessica Hörlin: 046-20 86 08
jessica.horlin@svenskakyrkan.se

församlingspedagog 
Karin Beck: 046-20 86 17
karin.beck@svenskakyrkan.se

barnledare
Gunilla Larsson: 046-20 86 18
gunilla.larsson2@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker / körledare
Anita Andersson: 046-20 86 26, 0736-56 72 69
anita.a.dalby@gmail.com
Carl Erik Andersson: 046-20 86 27, 0704-96 01 80
cea63cea@gmail.com
Vikarie är ofta Amanda Olsson: 046-20 86 28,  
4kantorn@gmail.com

kyrkokamrer 
Elna Lindahl: 046-20 86 11
elna.lindahl@svenskakyrkan.se

husmor
Ingela Jönsson: 046-20 86 25
ingela.jonsson2@svenskakyrkan.se

kyrkogårdsförvaltning
Malin Ehn: 046-20 86 12 
malin.ehn@svenskakyrkan.se

kyrkogårdspersonal/kyrkvaktmästare
Maja Allberg Nilsson (kyrkogårdsförman): 046-20 86 20
Moni Majer: 046-20 86 24
Kristina Olsson: 046-20 86 21
Marie Sandberg: 046-20 86 29
Jonas Alsfjärd: 046-20 86 22
Sveinn Sigmundsson: 046-20 86 23

Vill du bli en av många ideella 
medarbetare i Dalby församling?
ministrera mera!
Du behövs som gudstjänstvärd 
eller ministrant i olika gudstjänster 
eller ingår 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.

hemsida  www.svenskakyrkan.se/dalby-forsamling             Dalby församling           dalbyforsamling
ansvarig utgivare  Per Lidbeck  grafisk form och layout Cia Björk/PCG Malmö
omslagsbild Daniel Karlsson/PCG Malmö  tryck Trydells tryckeri, Laholm


