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att dalbys bakgrund helt och hållet 
vilar på den tidiga biskopskyrkan och 
det mäktiga klostret som utvecklade 
sin verksamhet vida omkring i trakten i 
missionens syfte är klart. Även Hälle
stads och Bonderups kyrkor var kyrkor 
nära knutna till klostret där man kan 
tänka sig att prästmunkar från Dalby 
firade mässor med lokalbefolkningen 
alla heliga dagar – de var många en 
gång i tiden. Det sattes därmed igång 
en livaktig rörelse i den annars stilla 
lantbruksbygden av de mycket ener 
giska kristna institutionerna. Denna  
rörelse underströks kraftigt av de  
danska kungarnas närvaro i Dalby  
med sitt hov och sin hird. 

om två sorters blodomlopp
Och idag då? Kan man fortfarande 
hävda att kyrkan är ett hjärta som 
pulserar och på ett speciellt sätt fyller 
vår bygd med kraft? Ja, jag vågar påstå 
att det är så också idag. Jag tänker 
såhär: Det finns precis i detta nu ett 
osynligt blodomlopp som vi inte ser 
men som likväl är närvarande i våra liv 
och som bär oss varje dag. Jag menar 

att detta goda flöde utgörs av bönen 
för allt och alla, den bön som ständigt 
lyfts fram i kyrkan av församlingen och 
av enskilda människor som går dit för 
att be. Bönen lever vid små morgon
mässor och middagsböner, den lilla 
meditationssamlingen och inte minst 
i diakonala samtal mellan fyra ögon. 
Större och tydligare blir bönens liv i 
söndagens mässa och i körsångsövning
ar där kyrkans musik som innehåller 
människans tro och längtan lyfts fram 
inför Gud. 

Någon undrade en gång över 
meningen med alla dessa kloster där 
klosterbröder och systrar ber många 
gånger varje dag. Någon annan svarade 
att det kanske var alla böner som gjor
de att världen fortfarande står kvar. Jag 
är som teolog benägen att tänka att det 
nog kan vara så.

Det finns även i detta nu ett helt  
synligt och mycket tydligt blodomlopp 
i vår bygd som också utgår från kyr
kan. Jag skulle vilja beskriva det som 
att det är knutet till olika rum. Ett 
sådant rum är riternas rum där nästan 
alla stiger in för att då och då i livet 

per lidbeck
kyrkoherde

dalby

Om Kyrkan som 
bygdens hjärta



Innehåll

ges förnyelse eller passera milstolpar 
samt för att få ta emot den livsmening 
kyrkans riter ger. Jag tänker såklart på 
dop, konfirmation, vigsel och begrav
ning. En annan sak i blodomloppet är 
aktiviteternas rum som samlar många 
människor till meningsfulla möten med 
varandra. Dessa sker i kyrkans fysiska 
rum. Konfirmander möts i ”Gruvan” 
eller prästgården, äldre och vuxna möts 
ofta i Eginogårdens stora sal i mycket 
skiftande sammanhang, körerna repar 
i sin musiksal, barn möts i barnlokaler
na. Det rör sig vanligen om hundratals 
människor varje vecka när coronan 
inte hotar att ställa in allt. Till detta 
kommer våra nära samarbeten med 
organistioner: skola, scouter, fören
ingar, etc. Alla dessa sammanhang där 
människor möts bidrar till en rörelse 
som flödar genom kyrkans rum vidare 
ut i vår närmiljö. I vår tid är de digitala 
rummen icke att förglömma; hemsida, 
ansiktsboken, etc. är rum där kyrkan 
också spelar sin roll i människors liv. 
Allt från ett kort informationsinhäm
tande eller korta frågor till att vara 
med om hela gudstjänster, fast digitalt. 

En teologisk tanke är att allt detta 
som sker i kyrkans olika sammanhang 

ytterst utgår från Guds hjärtslag för 
världen. Allt har sitt flöde från alta
ret i kyrkan. Det fokus där vi ber 
till Gud. Från den punkten, altaret 
utgår allt kyrkan är, gör och lever. 
På medeltiden hade det dåtidsfor
mer, i nuet har det nutidsformer, i 
framtiden har det nya former…

om framtidens flöde
Kan kyrkan vara ett hjärta för Dalby 
med omnejd också i framtiden? Jag 
tror det. Framtiden rymmer så mycket 
spännande! Kyrkan kämpar efter tjugo 
års självständighet fortfarande med 
bilden av sig själv. Från att ha varit en 
del av ”samhällspaketet”, en statlig in
stitution bland andra vars service man 
hade rätt till, närmar sig nu kyrkan att 
mer och mer vara en ”meningsbäran
de” rörelse istället. Ett sammanhang 
där man möts, ber, firar mässa och 
tolkar livsmönstret. Kyrkan vågar även 
allt oftare sticka ut hakan i debatten 
och står då för en ofta förvånansvärt 
djärv och radikal linje. Inte sällan 
framstår kyrkan även som bärare av 
en mer livfull, humanistisk och exi
stensnära livstolkning än det omgivan
de, teknokratiserade samhället.                                                                                        
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Sannolikt går vi också snabbt mot 
en punkt där kyrkans existens är helt 
beroende av att människor vill kom
ma samman och aktivera sig för sin 
församling. Att tillsammans hjälpas 
åt med att vara kyrka kommer att bli 
framtidens lösen. För alla kan verkli
gen bidra med en liten bit. Antalet fast 
anställda kommer snart att krympa i 
kyrkan över hela landet. Flera kyrko
byggnader kommer på sikt att säljas att 
brukas för andra ändamål. Men i den 
utveckling som väntar i en ganska nära 
framtid finns också så mycket gott! 
Jag tänker mig att det goda flödet från 
kyrkan in i framtidens samhälle kan 
bestå i att:

• Kyrkan blir ett centrum för lokal 
aktivitet, där vi kan mötas och bidra 
med våra insatser på många olika sätt. 
Den ”inre kyrkan” har alltid samma 
orubbliga andliga kärna, men den 
”yttre kyrkan” kommer i framtiden att 
kunna gestaltas på tusen olika vis. Att 
kyrkan primärt blir de lokala männi
skornas ansvar i mycket högre grad 
än nu kommer att bidra till de mångas 
kreativitet, ansvarskännande och vilja 
att bidra. Man kommer, tänker jag, på 
ett helt nytt sätt att vara stolt över sin 
församling och känna sig delaktig. 

• Lokalt möter globalt. Samtidigt 
som vår kyrka kommer att ha en stark 
lokal prägel kommer känslan av att 
kyrkan är en global rörelse troligen 
att bli starkare framöver. Kommuni
kationen utvecklas snabbast av allt i 
samhället just nu. I framtiden kan vi 
dagligen komma att umgås med vän
församlingar i Tanzania, Estland eller i 
en by utanför Oxford. Vi kommer helt 
säkert att via skärmarna med snabba 
säkra uppkopplingar att dela varandras 
bönestunder, samtal och gudstjänster. 
Detta öppnar för vidgade vyer och 
mycken inspiration möjliggjord just 
genom kyrkans unika globala väsen.

• I en trakt som vår är naturen ett 
starkt inslag och miljömedvetenheten 

viktig. Miljötänkandet kommer att bli 
än viktigare i framtiden och de lokala 
produkterna kommer säkerligen att  
bli fler och än mer efterfrågade. Det  
är troligt att kyrkan i Dalby kommer 
att spela en starkt miljömedveten roll  
i samhällsutvecklingen framöver.  
I nära koppling till lokal miljö kommer 
intresset för lokala traditioner och 
det som format hela vår bygd. Här 
är förstås kyrkans byggnader med all 
sin historia och sin uråldrighet det 
tydligaste uttrycket för hela bygdens 
bakgrund och identitet.

• Som alltid kommer reflektion 
kring livsmeningen även i framtiden 
att vara kyrkans största utflöde bland 
människor i Dalby med omnejd. Man 
kan ibland ana en sekulär trend i nuet 
där man för att profilera sig vänder 
sig emot det som kyrkan en gång var. 
Problemet med den revolten är att man 
revolterar mot en auktoritär statskyrka 
som inte längre finns. Vi kan också 
märka en verkligt stark andlig läng
tan ibland många människor av idag. 
Men man saknar ofta språk för att 
uttrycka sin andlighet. Min erfarenhet 
är att själva kyrkorummet, musiken 
och de bärande riterna vi arbetar med 
lyfter upp denna andliga längtan inom 
oss och skapar en djup berördhet hos 
många. Även i framtiden kommer 
kyrkan att skapa berördhet hos oss 
bortom ord och logik.

Så verkar Guds hjärta med sitt flöde 
bland oss och så kommer det att fort
sätta verka.

Vi kan också märka  
en verkligt stark  
andlig längtan 
ibland många 
människor av idag.
per lidbeck

Våra kyrkor 
är öppna 
för bön och 
stillhet
Inom kort kommer 
några böneinstalla
tioner att göras i 
Dalby kyrka. Här kan 
du på ett aktivt sätt 
bidra med din bön i 
kyrkans gemensam
ma bönesamman
hang. Dalby kyrka 
är öppen dagligen, 
liksom Hällestads  
och Bonderups  
när vaktmästare är 
på plats.
Välkommen in!

En nyhet för i år!
I Dalby kyrka kom
mer barnverksam
heten att ställa upp 
en Julkrubba i full 
storlek i kryptan.  
Ta med dina barn  
och se på kyrkans 
stora och lilla krubba.
Njut också av hur 
Dalby kyrka efter
hand står smyckad 
inför julen med 
granar, bågar över 
gången och krubbor! 
Ta med dig hela 
familjen och upplev 
vår fantastiska och 
historiskt mycket 
speciella kyrka. 

Mycket är annor-
lunda i år, men 
Julen finns där!
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Alla gudstjänster firas i nuläget enbart på webben via vår hemsida. Gudstjänsten 
sänds i realtid om ej annat anges. www.svenskakyrkan.se/dalby-forsamling

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  Julafton kl 11
 Samling vid krubban

D  Julafton kl 23
 Julnattsmässa

H  Juldagen kl 7 
Julotta

D  Juldagen kl 11
 Juldagsmässa

D  Annandag jul kl 10
 Annandagsmässa

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

D  Sön 10 jan kl 10
 1 sön e trett
 Mässa

D  Sön 17 jan kl 10
 2 sön e trett
 Mässa

D  Sön 24 jan kl 10
 3 sön e trett
 Gudstjänst

D  Sön 31 jan kl 10
 Septuagesima
 Mässa

FEBRUARI
D  Sön 7 feb kl 10

 Kyndelsmässodagen
 Mässa

D  Sön 14 feb kl 10
 Fastlagssöndagen
 Frälsarkransmässa

D  Ons 17 feb kl 18
 Askonsdagen
 Askonsdagsmässa

D  Sön 21 feb kl 10
 1 sön i fastan 
 Gudstjänst

D  Sön 28 feb kl 10
 2 sön i fastan 
 Mässa

MARS
D  Sön 7 mars kl 10

 3 sön i fastan 
 Mässa

D  Sön 14 mars kl 10
 Midfastosöndagen
 Gudstjänst

D  Sön 21 mars kl 10
 Jungfru M beb. dag 
 Mässa

D  Sön 28 mars kl 10
 Palmsöndagen 
 Mässa

APRIL
D  Tors 1 april kl 17

 Skärtorsdagen 
 Skärtorsdagsmässa

H  Tors 1 april kl 19
 Skärtorsdagen 
 Skärtorsdagsmässa

D  Fre 2 april kl 10
 Långfredagen 
 Långfredagsgtj

D  Lör 3 april kl 23
 Påskafton 
 Påsknattsmässa

D  Sön 4 april kl 10
 Påskdagen
 Påskdagsmässa 

H  Mån 5 april kl 18
 Annandag Påsk 
 Emmausmässa  

D  Sön 11 april kl 10
 2 sön i påsktiden 
 Frälsarkransmässa

D  Sön 18 april kl 10
 3 sön i påsktiden 
 Gudstjänst

H  Sön 18 april kl 18
 3 sön i påsktiden 
 Kvällsmässa

D  Sön 25 april kl 10
 4 sön i påsktiden 
 Mässa 

MAJ
D  Sön 2 maj kl 10

 5 sön i påsktiden 
 Mässa

D  Sön 9 maj kl 10
 Bönsöndagen
 Gudstjänst

B  Sön 9 maj kl 18
 Bönsöndagen
 Kvällsmässa

D  Tors 13 maj kl 10
 Kristi Him. dag 
 Mässa

H  Tors 13 maj kl 18
 Kristi Him. dag 
 Kvällsmässa

D  Sön 16 maj kl 10
 Sön före Pingst 
 Mässa

D  Sön 23 maj kl 10
 Pingstdagen
 Festmässa

D  Sön 30 maj kl 10
 Hel. Tref. dag
 Mässa

dalby kyrkaD hällestads kyrkaH bonderups kyrkaB eginogårdenE allaktivitetshusetAprästgårdenP

GUDSTJÄNSTER

Under pandemin
Gudstjänstens agenda 
kan man se på hemsidan. 
Vi skickar agendan till dig 
om du kontaktar expen. 

Då vi firar mässa är 
präst närvarande i kyrkan 
en timme från mässans 
slut för enskild corona
säker nattvard. 

Välkommen!

Söndagsskola
Nu när vi måste vara 
extra försiktiga om var
andra, är söndags skolan 
pausad. Håll ögonen 
öppna på vår hemsida  
när vi börjar igen! 
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solen står högt på himlen när han 
trött efter vandringen slår sig ner under 
ett träd. Det är en sensommardag i 
Herrens år 1224. Han torkar svetten 
ur pannan och riktar blicken uppåt. 
Mellan grenverket skymtar han henne, 
Heliga korsets kyrka, som reser sig på 
Romeleåsens utlöpare. Kyrkan och 
klostret i Dalby är Locus celebris, den 
berömda platsen, som åtnjutit både 
kunglig och biskoplig glans, men vars 
förnämsta skatt är en flisa av Kristi 
kors som tilldelats kyrkan och gett den 
dess namn. Han är nära nu. Vår vän 
reser sig upp, tar tag i tygpåsen med de 
förnödenheter han behövt för vägen 
och ställer stegen mot målet. 

Dalby kloster är på 1200talet en liv
aktig plats. Det är ett augustinkonvent 
där en grupp präster, kallade kaniker, 
gemensamt ansvarar för kyrkan och 
dess gudstjänstliv. Swen, Toli och Azur 
är namnen på några av de runt tolv 
kaniker, som på apostlarnas vis har allt 
i gemenskap. De ber, firar mässa, predi
kar och har omsorg om sockenborna, 

både till själ och till kropp. Läkekons
ten är väl utvecklad i klostren. Till dem 
kommer lekbröder, som ansvarar för 
de praktiska sysslorna. De är många i 
ett kloster med bibliotek, kök, matsal, 
sovsalar och sjukrum – och till det för
modligen både frukt och grönsakso
dlingar. Skaran utökas ständigt med 
gäster och de fattiga som där kunde 
finna en hjälpande hand.  Dagarna 
präglas av en jämn rytm mellan bön, 
arbete och studier. Himmel och jord 
sammanflätas i en enhet med evigheten 
som mål. 

”Deus in adjutorium meum intende – 
Domine ad adjuvandum me festina” 
(Gud kom till min räddning – Herre 
skynda till min hjälp, Ps. 70:2). Lov
sången från koret söker sig som rökelse 
uppåt, mot valven, mot himlen. Vår 
vän har kommit in i kyrkan precis 
när klockorna kallat samman till ters, 
den bön som bes mitt på dagen. Nu 
följer han nerifrån långhuset bröder
nas sång i koret. Som ett pärlband av 

Tema
KYRKAN

BYNS
HJÄRTA

De hade alla ett  
hjärta och en själ

ingrid norén 
nilsson

komminister
dalby

om dalby kloster 
under medeltiden
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Lästips!

lovsång inramas dygnet av tidegärden, 
bönerna vid särskilda timmar. Mitt i 
natten stiger man upp till den första 
gudstjänsten, matutin och vigilia. Från 
soluppgångens laudes till solnedgång
ens vesper ljuder lovsången och en 
gång om dagen firas den heliga mässan. 
Innan sänggåendet samlas man en sista 
gång till completoriet och lägger den 
gångna dagen i Guds händer. Långt 
fram i långhuset hänger en stor, för
gylld ljuskrona formad som en stads
mur i miniatyr med tinnar och torn. 
Fyra meter i diameter kommer man att 
anteckna när man under reformationen 
samlar in värdefulla föremål för att 
smälta ner dem. Kronan är en stiliserad 
bild av det himmelska Jerusalem, som 
sänker sig ned över församlingen. Hela 
kyrkan är en gång anlagd med just 
Jerusalems tempel som mått. Bara att 
stiga in i henne är att röra sig från det 
jordiska mot det himmelska. Kloster
kyrkan är platsen för mötet med Gud, 
klostrets bultande hjärta. 

klosterkyrkan är också byns och 
traktens hjärta. Här bärs de nyfödda 
barnen i Dalby och omgivande socknar 
fram för att döpas i den väldiga dop
funten som står i kryptans mitt. Dalby 
kyrka har nämligen doprätt. Alltsedan 
den tidigaste kyrkans tid har dop skett 

under påsk och pingstvigiliorna, i 
katedraler, och även om föräldrar fort
farande förväntas bära fram sina barn 
vid de tiderna har seden börjat luckras 
upp. Spädbarnen kan döpas vid andra 
tidpunkter under kyrkans år, särskilt 
de som är sköra. I kyrkans hägn lever 
sockenborna sina liv. Hela året är 
präglat av växlingen mellan de kyrkliga 
festerna och vardagen, som sätter in 
den lilla människans liv i ett kosmiskt 
sammanhang över tid och rum som har 
sin början och sitt slut i Gud.  

Klostret och kyrkan är ett hjärta i 
stiftet, locus celebris – den berömda 
platsen. Biskop Eginos kyrka, den plats 
han utgick från när han gav sig ut på 
sina missionsresor i Blekinge och på 
Bornholm. Reformklostret med den 
dyrbara flisan av Kristi kors nedlagt i 
ett av altarna. En plats besökt av pil
grimer när och fjärran ifrån. En spansk 
kanik, Domingo de Guzman, kan ha 
varit en av dem. Samme Dominikus 
som senare grundade Dominikanorden. 

Lovsången klingar av och bönestun
den är slut. Vår vän korsar sig och 
beger sig ut ur kyrkan, mot gästhem
met. Han hoppas kunna stanna en tid, 
helst till festen för det heliga Korsets 
upphöjelse. Då kanske han kan få se en 
skymt av den dyrbara reliken och så be, 
i en än mer påtaglig närhet till Gud. 

Dalby kyrka  
– Om en plats  
i historien
Red. Anita Larsson
historiska media 2010

Locus celebris- Dalby 
kyrka, kloster och gård
Red. Stephan Borgeham
mar och Jes Wienberg
makadam förlag 2012

Advents- 
reträtt
Advent är i kyrkan 
en fastetid, en tid 
då vi inbjuds att 
i bön och still
het göra rum för 
julnattens stora 
gudsmöte. I år vill 
församlingen därför 
bjuda in till en digi
tal reträtt i advent. 
Tillsammans med 
adventstidens två 
stora portalfigu
rer – Maria och 
Johannes Döparen 
– vandrar vi i bön 
och bibelläsning 
mot Betlehem. 
Håll utkik på för
samlingens hemsida 
och facebooksida 
där detaljerad 
information om 
reträtten och an
mälan kommer att 
läggas ut. 

Kontakta ingrid.
noren.nilsson@
svenskakyrkan.se 
för mer informa
tion. 
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idag finns det inte många 
prästgårdar som är tjänste
bostäder (bara ca 250 av de 
2 000 som användes från 
början), de flesta har sålts till 
privatpersoner. Dalby Präst
gård finns fortfarande kvar i 
kyrkans ägo och används nu 
för diakonal verksamhet.

vilken plats hade präst-
gården i dalby förr?
– Prästgården är en gammal 
institution då det förr var 
tjänstebostadsplikt, berättar 
Anders. Huvuduppgiften för 
prästen var att predika det 
kristna evangeliet. Som ett  
extra uppdrag kom bok
föringen av befolkningen. 

Prästgården blev tack vare 
kyrkobokföringsuppgiften det 
verkliga navet i byn.

– För mig som präst var det 
en styrka att bo i byn, jag lär
de känna mina församlings
bor, jag gick i samma affär 
och till samma bank som de. 
Våra tre barn gick i byns sko
la och deras kompisar kom 
ofta till prästgården. Någon 
som hade glömt att förnya 
sitt pass kunde komma och 
knacka på en tidig lördags
morgon för att snabbt få sitt 
personbevis. Till prästgården 
kom du om du hade fått barn 
för att samtala om dop och du 
tog ut lysning för vigsel. Ville 
du ha körkort, köpa hus eller 

flytta utomlands m.m. kom 
du till expeditionen. Var det 
någon som dog fick du anmä
la det här. Jag fick tack vare 
alla dessa naturliga kontakter 
lära känna många av försam
lingsmedlemmarna, även de 
som inte kom till kyrkan så 
ofta, säger Anders. 

– Förr förväntades mycket 
av prästfrun som skulle vara 
både värdinna och hjälpa 
till med söndagsskolan. 
Om församlingsbor i nöd 
hade för mycket respekt för 
prästen kom man köksvägen 
till prästfrun och fick sitta i 
hörnsoffan och utgjuta sitt 
hjärta. Prästfruarna har spelat 
en väldigt viktigt roll. Min 

Prästgården – navet i byn
Anders Blomstrand var den tredje prästen i ordningen som flyttade in i 
nuvarande Dalby prästgård. Året var 1974 och där bodde han fram tills 
pensioneringen 1997. Nu är Anders 88 år och håller fortfarande begrav-
ningar i Dalby ibland. Banden till dalbyborna finns kvar.

Anders Blomstrand.FO
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fru Annmari hjälpte till med 
kyrkans barntimmar.

Tjänstebostadsplikten bör
jade luckras upp när prästfru
arna ville skaffa sig egna jobb 
och det blev ett tryck att upp
häva tjänstebostadsplikten i 
mitten på 1980talet. I dagens 
Sverige bor många kyrkoher
dar inte längre på den ort där 
de tjänstgör. Det blir mycket 
pendlande och efter klockan 
17 försvinner ofta prästen. 

hur var kyrkans relation 
till dalbyborna?
– När jag började som präst 
tillhörde de allra flesta Svens
ka kyrkan, idag är det procen
tuellt färre medlemmar än då. 
Kyrkans och frikyrkans roll 
var väl etablerad och många 
lärare var aktiva i kyrkan. När 
jag tjänstgjorde i Dalby hade 
vi ibland morgonbön på sko
lan och 6–7 skolavslutningar 
i våra kyrkor inför varje 
sommarlov. Skolans relation 
till kyrkan är tyvärr försvagad 
nuförtiden. Det finns ett slags 
beröringsskräck inför det and
liga i dagens samhälle som jag 
inte förstår. Idag tror jag att 
körerna i Dalby kompenserar 
något för bortfallet av kon
takten med skolan. Körerna 
fyller en oerhört viktig social 
funktion.

hur användes prästgården 
när du började 1974?
– Prästgården i Dalby är stor. 
Den byggdes 1926 och är 
indelad efter det gamla agrara 
samhället med ett uthus med 
två spiltor för hästar, selkam
mare, hö ränne, och tvätt stuga. 

Pastorsexpeditionens dörr 
vette ut mot vägen. Där satt 

vi vid ett bord; jag, kyrkoskri
varen och kyrkoadjunkten. 
Alla böcker rymdes i ett litet 
arkiv. Utöver det innehöll 
pastors expeditionen ett rum 
för enskilda samtal som även 
användes som vigselrum 
för dem som vill ha en mera 
privat högtidlig vigsel. Där 
höll jag flera vigslar. Resten av 
huset hade vi som bostad med 
gott om plats till våra tre barn 
Staffan, Gertrud och Karin 
och för att ta emot gäster. 

1975 flyttades expeditio
nen till f.d. Lundabygdens 
sparbank och 1991 övertog 
Lokala skatt folkbokförings
uppgiften.

på den tiden fanns inget 
församlingshem?
– 1974 när vi kom till Dalby 
fanns inte en kvadratmeter 
utöver kyrkan och prästgår
den för kyrkfolket att träffas 
på. Vi hade mycket släkt och 
vänner på besök, och bjöd 
ofta på kyrkkaffe hemma 
i prästgården. Sommartid 
hade vi friluftsgudstjänster i 
trädgården.

– Det var tydligt att vi be
hövde ett församlingshem.  
På den tiden kunde det kom
ma upp till hundra personer 
på familjegudstjänsterna.  

Kyrkan köpte den gamla 
kyrkskolan och 1983 stod 
Eginogården klar. Det blev 
ett stort lyft för syföreningen, 
kör och  konfirmandverk
samheten. Då hade vi cirka 
80 ungdomar om året i våra 
konfirmandgrupper. Det gjor
des nära nog hundra hem
besök per år för att berätta 
om konfirmationen för de 
tonåringar som ville veta mer. 
Då knöt vi också kontakt med 
föräldrarna. Det bildades ett 
konfirmandfadderkollegium 
av vuxna till stöd för konfir
manderna.

– När det byggdes ett nytt 
kvarter i Dalby hade vi grup
per som etablerade kontakt 
direkt och fick människor att 
känna sig välkomna till Dalby. 
Vi ordnade guidade turer för 
att visa upp våra tre kyrkor.

anders avslutar med en 
hälsning till alla dalbybor:

–Jag och familjen fick upp
leva den goda dalbyandan 
med hjälpsamhet och kon
struktiv glädje. Vi fick ta emot 
budskapet om att vi alla är 
älskade av en himmelsk kär
lek som omvandlas till hopp
full mänsklighet. Jag önskar 
er alla den välsignelsen.

cia björk

Dalby prästgård idag.
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Tema
KYRKAN

BYNS
HJÄRTA

hur var det att bo och 
växa upp i prästgården?
– Det som kanske varit mest 
positivt är att vi fått växa upp 
i så stora och rymliga hus med 
nästan parkliknande trädgår
dar. Vi sex syskon hade varsitt 
rum, berättar Niklas.

– I vårt hem har det alltid 
varit liv och rörelse – det var 
verkligen en levande mötes
plats. Mamma arbetade som 
socionom och hade hjärta 
för utsatta människor. Ibland 
kunde folk i nöd komma till 
oss. Jag kunde tycka att det 
var lite läskigt men förstod 
samtidigt att vårt hem var en 
plats dit många vågade kom

ma för att få råd och hjälp – 
och för att ha trevligt såklart. 
Våra föräldrar var väldigt 
inbjudande och sociala och 
var inte så noga med formen.

– Brädgolvet sviktade i den 
gamla prästgården och jag 
minns att när pappa fyllde 50 
år gick vi ner i källaren och 
stagade upp golvet underifrån 
med stockar för att folk skulle 
kunna dansa. Det kom 150 
personer – och golvet höll!

hur har ni påverkats av  
att vara prästens barn?
– I byn var jag nog mer känd 
som prästens barn än som 
Niklas. Kanske jag blev retad 

någon gång men det är inget 
som har satt spår. Pappa höll 
tal på skolavslutningar och 
alla i byn visste vem han var. 
Minns speciellt en gång när 
han hade träningskläder på 
sig under kaftanen i guds
tjänsten för att direkt efter 
komma till fotbollsplanen och 
köra match med Dalby GIF, 
föräldrar mot barn, berättar 
Niklas och ler. Han fortsätter:

– Folk har en massa idéer 
om hur det är växa upp i en 
prästfamilj. Att man inte får 
svära, inte dricka alkohol och 
att man måste be bordsbön. 
Vi sjöng ”Thank you Lord for 
giving us food” före maten 

I prästgården var  
det liv och rörelse
Syskonen Fredrika och Niklas Cruce berättar om sin uppväxt  
i Dalby prästgård. Deras pappa, Martin Cruce, tjänstgjorde  
som präst i Dalby församling under åren 1996–2016.

Niklas Cruce. Fredrika Cruce. Tema
KYRKAN

BYNS
HJÄRTA
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ibland och jag minns att det 
var härligt att sjunga ihop. 

– Jag har inte alls upplevt 
min uppväxt som speciellt 
annorlunda. Vi hade det 
väldigt fritt, det var inga 
tunga ok som lades på oss. 
Vi diskuterade existentiella 
frågor och värderingar, men 
kristendomen som lära har 
inte varit särskilt levande för 
mig. Däremot har jag fått med 
mig att religion inte är något 
konstigt. ”Gud är kärleken” 
har jag fått höra många 
gånger. Jag tror på solidaritet 
och gemenskap – jag tror på 
människor som en gemensam 
kraft till förändring i samhäl
let, säger Niklas.

vilken roll spelar dalby 
prästgård idag?
– Det är svårt att prata om 
kyrkans verksamhet just nu 
när pandemin sätter käppar i 
hjulet, men det verkar som att 
prästgården här i Dalby ofta 
står tom, med undantag för 
en dag i veckan. Jag tycker att 
det är att kasta bort en mötes
plats som har varit levande 

– jag vet inte om det bara är 
mitt perspektiv eller om det 
också är dalbybornas. Nu
förtiden bor präster inte i lika 
hög utsträckning där de arbe
tar och det får konsekvenser. 
Nu åker prästen till ”jobbet”, 
tidigare var man byns präst 
dygnet runt och den upplysta 
prästgården var en symbol 
för prästens tillgänglighet och 
närvaro. 

hur ser ni på kyrkan idag?
– För mig är kyrkan en trygg
het som finns vart jag än reser 
eller väljer att bosätta mig. 
Det finns alltid en gemenskap 
som jag kan söka mig till. 
Musik, gemenskap eller still
het och värme, menar Fred
rika och fortsätter:

– Min bild generellt är att 
kyrkan tenderar att ha en 
mer central roll ju mindre ett 
samhälle är. Dalby är ju en 
relativt stor tätort så av det 
skälet kanske inte kyrkan är 
lika central för byn som den 
skulle vara i ett mindre sam
hälle. Kyrkans plats är nog, 
då som nu, väldigt central för 

vissa grupper och mindre för 
andra. I Dalby fanns och finns 
fortfarande väldigt mycket 
musikverksamhet, körer för 
gamla och unga, vilket jag 
tror samlar många i byn.

Niklas tillägger:
– Kyrkan som mötesplats 

är inte lika välbesökt som 
förr. Att få med sig unga 
människor har alltid varit en 
utmaning. Jag och min son 
var på en konsert i kyrkans 
regi och då var det bara vi och 
70plusare där. Och det var 
ändå countrymusik. J

niklas cruce avslutar:
– Jag tror att kyrkans sam
verkan med och intresse för 
dalbybor är A och O för att 
nå människor. Människor 
idag längtar efter gemenskap. 
Kyrkan kan vara med och 
skapa fler levande mötesplat
ser för många genom utåtrik
tat arbete. Alla kanske inte 
vågar ta sig till kyrkan, då får 
kyrkan komma till dem. Där 
det händer saker i Dalby, där 
ska kyrkan vara med.

cia björk

Fredrika och Niklas tillsammans 

med sin pappa Martin Cruce.
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Svenska kyrkan är demo
kratiskt uppbyggd och är 
beroende av människors en
gagemang, Alla som är med
lemmar i Svenska kyrkan här 
i vår församling är välkomna 
att delta och dela ansvar. 

Vid förra kyrkovalet i 
Svenska kyrkan 2017 ställde 
nästan 30 000 personer upp 
som kandidater, och 23 000 
valdes till minst ett uppdrag. 

Vill du vara med och göra 
skillnad? Då kan uppdraget 
som förtroendevald i Svenska 
kyrkan vara något för dig! 

det här krävs för  
att bli kandidat
Du som vill ställa upp som 
kandidat i kyrkovalet måste

•  tillhöra Svenska kyrkan.
• vara döpt i Svenska kyrkan 

eller annat kristet samfund, 
eller tidigare ha varit förtro
endevald i Svenska kyrkan

• fylla 18 år senast på valda
gen

• vara kyrkobokförd i det 
området valet gäller (för 
kyrkomötet är du bara 
valbar i det stift där du är 
kyrkobokförd).

om du blir invald
Som förtroendevald inom 
Svenska kyrkan är du med 
och bestämmer vad kyrkan 
ska göra de kommande fyra 
åren. Det handlar framför allt 
om tre olika områden: 

• Vad kyrkan ska göra – den 
strategiska inriktningen. 

• Vad det får kosta – budgeten 
och resursfördelning 

• Hur det går under tiden – du 
är med och följer upp och 
utvärderar församlingens 
grundläggande uppgift: att 
fira gudstjänst, undervisa i 
och berätta om kristen tro, 
och att möta och hjälpa 
utsatta människor. 

Om du blir invald gäller det 
en hel mandatperiod, alltså 
fyra år. Det är tiden fram till 
nästa val. Om du inte blir 
invald på valdagen kan det 
hända att du utses till ledamot 
eller ersättare vid ett senare 
tillfälle, till exempel för att 
ersätta någon som flyttat. 

kontakter
Mycket mer information 
om hur det går till att ställa 

upp i kyrkovalet hittar du på 
svenskakyrkan.se/kyrkoval/
stall-upp. 

om du vill ställa upp i en 
nomineringsgrupp som redan 
finns i vår församling kan 
du kontakta dem direkt enl. 
följande: 

kyrkans väl är en partipoli
tiskt oberoende grupp. 
Kontaktperson: 
Solveig Borgehammar, 
solveig@borgehammar.se, 
tel. 0734-15 08 48 

socialdemokraterna 
Kontaktperson: 
Acki Salomonsson, 
ackiborelund@gmail.com,  
tel. 0707-89 06 01 

sverigedemokraterna (sd) 
Kontaktperson: 
Ingvar Mårtensson, 
ingvar_martensson@hotmail.
com, tel. 0706-20 99 39 

valnämndens ordförande
Christer Larsson, 
53christer.larsson@gmail.com,  
tel. 0706-72 03 73 

Välkommen att ställa upp!
christer larsson

Vart fjärde år  
är det kyrkoval

Söndagen den 19 september 2021 är det dags igen. Då väljer vi 
ledamöter i Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige. 
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Detta händer 
varje vecka

Måndagar
A  15.00–15.40   Briljanterna (åk F–1)

E  15.45–17.15 Miniorerna (åk F–2)

A  16.00–16.40  Pärlorna (åk 2–3)

A  16.50–17.50 Opalerna (åk 4–6)

E  17.30–19.00  Måndagsklubben 
   (åk 3–4)

E  19.00–21.30  Dalby Kammarkör

Tisdagar
D  08.00  Morgonbön

E  18.30–20.15 Estridkören

E  19.00–21.00 Eginokören

Onsdagar
E  14.30–17.00  Tjejligan 

   (åk 6 och uppåt)

E  16.00–16.45 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
P  09.00–15.00  Kreativ dag

E  09.30–12.00 Babycafé (0–20 mån)

Fredagar
D  09.00   Morgonmässa

P  09.00–15.00  Frukost i Prästgården

E  09.30–12.00 Småbarnscafé

Söndagar
D  10.00   Mässa eller gudstjänst

Du kanske aldrig har varit i kontakt  
med oss, men har ett stort behov  
av att tala med någon? 
Välkommen att söka en präst eller diakoniassistent för sam
tal i ett av våra samtalsrum. Varje onsdag kl. 1012 från den 
13/1 2021 har vi samtalsjour. Vi möts på expen, Eginogården. 
Du kan vara anonym om du önskar. 

DKristen djupmeditation
Trött på vardagsstressen? 
Trött på att ständigt titta på mobilen?
I Dalby kyrkas vackra 1100tals 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 våren. start onsdag 27 januari 2021.

Ta kontakt med per.lidbeck@svenskakyrkan.se 
för introduktion till teknik och regler.

Trons Mysterier
Välkommen in i en spännande värld som 
innehåller mer än någon kan ana. 
När pandemin tillåter träffas vi igen. Vi börjar i Dalby Präst
gård och när det är varmare ute träffas vi i Hällestads kyrkas 
studiehörna. Vi fördjupar oss i kristen tro och dess många 
engagerande frågor. Vi dricker en kopp te och samtalar. 
Mer information: per.lidbeck@svenskakyrkan.se
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Under pandemin tvingas vi tyvärr just 
nu göra stora förändringar i vår verk-
samhet. I skrivande stund (nov) är 
med något undantag alla gruppsam-
lingar inställda. Följ det veckoaktuella 
läget på vår hemsida.



Välkommen till vårens program 2021 
med Trivselföreningen i Dalby församling
söndag 17 januari kl 14.00
upptaktsmöte i eginogården
Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig 
vägledning och kaplan för Killans 
bönegård, talar om pilgrimstanken 
och om Killans Bönegård.

Kaffe/te med dopp serveras till 
en kostnad av 50 kr/pers. Betalas 
kontant på plats.

Högst 30 pers. Anmälan till Elvy 
Larsson på tel. 04620 95 13 eller 
elvy.dalby@gmail.com

onsdag 3 februari kl 14.00
månadsmöte i eginogården
Program: Apoteket kommer och 
berättar om sin verksamhet. 

Högst 30 pers. Anmälan till Elvy 
Larsson, se ovan.

Kaffe/te med dopp serveras till 
en kostnad av 50 kr/ pers. Betalas 
kontant på plats.

onsdag 3 mars kl 14.00
årsmöte i eginogården
Program: årsmötesförhandlingar 
och sedan får vi lyssna på vårsånger 
framförda av Emelie Torstensson, 
sång samt Carl Erik Andersson, piano.

Högst 30 pers. Anmälan till Elvy 
Larsson, se ovan.

Vi bjuder på kaffe/te och fastlags
bulle.

onsdag 7 april kl 14.00
månadsmöte i eginogården
Program: Selma Lagerlöf och Sophie 
Elkan – författarskap, resor och liv. 
Föredrag av professor Eva Helen 
Ulvros.

Högst 30 pers. Anmälan till Elvy 
Larsson, se ovan.

Kaffe/te med dopp serveras till 
en kostnad av 50 kr/pers. Betalas 
kontant på plats.

styrelsemöten
13/1 kl 9.00 i Prästgården
24/1 kl 9.00 i Prästgården
24/2 kl 9.00 i Prästgården
31/3 kl 9.00 i Prästgården
28/4 kl 9.00 i Prästgården

Ytterligare ett styrelsemöte behövs i 
maj för att boka in höstens verk
samhet.

onsdag 5 maj vårutflykt 
kl 9.00–ca 17.00
Färden går till Österlen där första 
stopp blir Olof Viktors bageri för 
förmiddagskaffe och möjlighet att 
handla bröd. Sedan åker vi till Dag 
Hammarskjölds Backåkra för en 
guidad visning. Lunch serveras på 
Löderups Strandbad. På vägen hem 
besöker vi Bjäresjö vackra kyrka.

Pris: 500 kr/pers. Högst 40 pers. 
Anmälan senast 28/4 till Elvy Larsson, 
se ovan.

OBS! Reservation för hur corona-
pandemin utvecklas. 

Varmt välkomna önskar styrelsen 
i Dalby kyrkliga trivselförening

anita larsson
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Bjäresjö kyrka.

SOPP-
LUNCH
Välkommen till en stunds 
måltidsgemenskap i Egino
gården. Vi serverar soppa 
och pannkakor, mål tidsdryck 
och kaffe för 50 kr. Småbarn 
gratis, Barn över 7 halva pri
set. Alla åldrar är välkomna! 
Barnstolar finns. 

Luncherna inleds med 
middagsbön. Datum för lun
cher meddelas när vår nya 
husmor kommer i tjänst. 
Swisha 123 510 22 23
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Onsdagsträffen
så fort pandemiläget tillåter träffas vi 
igen på onsdagar kl 14–16.15
Till onsdagsträffen kan du komma om du bara vill vara 
en stund, dricka en kopp kaffe med goda kakor, sitta 
ned och prata och kanske ta tag i något handarbete som 
väntar på att bli färdigt.

Varmt välkommen till en stunds kravlös gemenskap i 
ett härligt gäng! 

Mer info kommer på hemsida och anslag.

Undrar du över något ring Lilian Larsson, 04620 03 85 
eller AnnaLisa Bengtsson, 04620 18 05. 

Onsdagsträffen sker i samarbete  
med Sensus studieförbund. 



torsdagar kl 9–16.00

Kreativa torsdagar  
i prästgården
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 samtal 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 fredagscaféer så gör de uppehåll tills 
pandemin är över.

P

Barnverksamhet 2021  
Vi tänder ett ljus i advent och ber om att pandemin snart
ska försvinna så att vi kan starta upp vår verksamhet 
som vanligt under vecka 3. Aktiviteterna är i Eginogår
dens barnlokal. Läs om söndagsskolan på sidan 5.

måndagar
Miniorer (åk F–2) kl 15.45–17.15
Måndagsklubben kl 17.30–19.00 
(åk 3 o 4)

onsdagar  
Tjejligan åk 6 och uppåt  kl 14.30–17.00 
Club 5–6 (åk 5 o 6)  kl 17.30–19.30 

torsdagar
Babycafé 0–20 mån    kl 09.30–12.00
 Ingen anmälan – kom när det 

passar dig och ditt barn!  

fredagar
Småbarnscafé 0–5 år  kl 09.30–12.00. Mötesplats för 

föräldra lediga, Sångstund kl 10, 
fika till självkostnadspris.

 Ingen anmälan – kom när det 
passar dig och ditt barn! 

frågor? 
Kontakta Karin Beck, tel 04620 86 17,  
karin.beck@svenskakyrkan.se eller Gunilla Larsson,  
tel 04620 86 18, gunilla.larsson2@svenskakyrkan.se

Samtal kring hur vi än mer förbättrar vårt konfirmand
arbete förs dagligen här i huset. Men som i så många 
andra verksamheter runt om i samhället kastas vi just 
nu mellan hopp och förtvivlan. Tänk om vi hade haft en 
liten kristallkula att blicka in i.

Vår förhoppning inför nästa års upptakter är att 
vidareutveckla det Sommar och Vintergruppskoncept 
vi på senare tid haft så mycket medvind kring. I nuläget 
vet vi dessvärre mycket lite om förutsättningarna inför 
senare delen av 2021.

Men var säker på att vi också 
framöver kommer göra vårt yt
tersta för att på bästa sätt ta hand 
om dig som konfirmand. Håll utkik 
på vår hemsida och våra anslags
tavlor och tveka inte att höra av 
dig till oss med eventuella frågor.

EPastaandakter
Barnfamiljer inbjuds till Eginogården på barnvänlig 
andakt och pasta fem kvällar under våren.

måndag 18 jan kl 17
onsdag 10 feb kl 17
måndag 15 mars kl 17
måndag 19 april kl 17
onsdag 5 maj kl 17

Varmt välkomna!

Julsudoku

våra konfirmander

Här börjar
ditt största 
äventyr!

E

UNDER PANDEMIN 
tvingas vi tyvärr just nu göra stora förändringar 
i vår verksamhet. I skrivande stund (nov) är med 
något undantag alla grupp samlingar inställda.  
Följ det veckoaktuella läget på vår hemsida.

Fyll rutorna 
med symboler 
ur julevange
liet istället för 
med siffror! 
Varje symbol 
ska finnas med 
gång på varje 
rad, i varje 
rektangel och i 
varje stapel.
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Musikverksamheten i coronatid
hur ska det bli? Kan vi ha 
några luciatåg, advents och 
julkonserter, körsång överhu
vudtaget i vinter?

Ja, vi som hoppades att det 
skulle vara som vanligt efter 
sommaren har bara fått inse 
att coronarestriktionerna från 
Folkhälsomyndigheten fort
sätter och vi har inget annat 
val än att anpassa verksam
heten därefter.

Till skillnad från i våras så 
övar nu alla körerna kon
tinuerligt, fast under helt 
andra former än normalt. 
Både Dalby Kammarkör och 
Eginokören är uppdelade 
i flera smågrupper och har 
Dalby kyrka som sin övnings
lokal. Estridkören, där 
antalet sångare som tillhör 
de s k riskgrupperna är fler 
till antalet, övar också som 
vanligt på tisdagskvällarna i 
Eginogårdens stora sal, men 
endast en grupp bestående av 
tolv sångare.

Riskgrupperna har träffats 
ett par gånger i Egino gårdens 

trädgård för att sjunga och ha 
en stunds social gemenskap 
med egen fika. 

Trots tillåtelse att vara 
femtio personer vid konser
ter, gudstjänster etc, så har 
vi inte möjlighet att ta in så 
många på en gång i våra små 
kyrkor om vi ska leva upp till 
rekommenderat avstånd till 
varandra.

Precis innan detta blad 
går i tryck har coronaläget, 
speciellt i Skåne, drastiskt för
ändrats vilket innebär att alla 
våra planerade arrangemang 
i Advent, Lucia och Juletid 
blir inställda förutom Julkon
serten med Emelie och Calle 
som kommer att spelas in och 
finnas tillgänglig på försam
lingens hemsida, Youtube 
m.m. All körverksamhet 
ligger av naturliga skäl nere 
och kommer att så förbli året 
ut. I stort sett alla huvudguds
tjänster t o m 6 januari 2021 
kommer att streamas, övriga 
spelas in för att läggas ut på 
hemsidan.

vi kommer dock från Musik
verksamheten att ha en Ad
vents kalender på hemsidan i 
form av ett musikinslag per 
dag. Det blir allt från Grego
rianskt till Blue Christmas. 
Missa inte det!

Större konserter till våren 
planerar vi för som vanligt. 
Det finns dock en känsla av 
att även vårterminen 2021 
kommer innebära svårigheter 
för ett normalt körarbete. 
Detta kommer leda till att 
planerade konserter får ställas 
in då vi naturligtvis måste 
kunna arbeta med alla sång
arna under samma tak för 
att den typen av projekt ska 
kunna genomföras.

Kolla på församlingens 
hemsida för att få senaste in
formation om vad som gäller 
vid de olika konserterna.

glad advent, God Jul och en 
fin start på 2021! 

önskar kyrkomusikerna  
i dalby församling

anita och calle andersson
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Kontakt-
uppgifter till 

församlingens 
kör ledare hittar 

du på baksidan av
 Eginobladet.

 Körer i Dalby
Ungdomar
MixDelight   E
FÖR: åk 7–9
TID: ons kl 16.00–16.45
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
VÅRUPPSTART: 13/1

Mixtum  E
FÖR: gymnasieåldern och uppåt
TID: ons kl 17.30–19.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
VÅRUPPSTART: 13/1

Vuxna
Estridkören  E
Damkör
TID: tis kl 18.30–20.15
KÖRLEDARE: Carl Erik Andersson
PLATS: Eginogården
VÅRUPPSTART: 12/1

Eginokören  E
Blandad kör 
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: tis kl 19.00–21.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
VÅRUPPSTART: 12/1

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
VÅRUPPSTART: 13/1

Dalby Kammarkör  E
Blandad kör
FÖR: avancerade sångare.  
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: mån 19.00–21.30
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
VÅRUPPSTART: 11/1

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

Våra  
arrangemang sker  
i samarbete med 
studieförbundet

TACK INGELA!
Efter lång tids anställning i Dalby församling lämnar vår husmor Ingela 
oss för en spännande heltidstjänst i grannskapet. Vi önskar av hela vårt 
hjärta vår utmärkta husmor lycka till nu när hon går vidare i livet! 

Stor tackkram från oss alla till dig, Ingela! Vi kommer att sakna dina 
fantastiska soppor och all den goda mat du bjudit på genom åren. Men 
mest kommer vi att sakna dig som person för ditt trevliga sätt och alltid 
glada humör! Vi vet att du kommer att sprida stor glädje var du än 
hamnar och önskar dig verkligen lycka till!                               per lidbeck

Kulturskolans låg- 
och mellanstadiekörer
Körerna träffas på måndagar 
i Allaktivitetshuset.
• Briljanterna (klass F1)  

15.00–15.40 
• Pärlorna (klass 2–3) 16.00–16.40
• Opalerna (klass 4–6) 16.50–17.50

Vill du veta mer, kontakta oss  
på 046359 67 12 eller  
kulturskolan@lund.se

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. 

På grund av pandemin bör man 
kontakta respektive körledare 
för mer information.

Obs!
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KONSERTER
Med reservation för ändringar med anledning av coronapandemin. Vänligen se  
församlingens hemsida, facebooksida och affischer för aktuell information.

Julen 2020 
Våren 2021

vi hade hoppats kunna erbjuda Adventsmusik i Präst
gårds trädgården och vid Skryllesjön med Dalby Kammarkör, 
Luciatåg i Prästgårdsträdgården, två julkonserter i Dalby 
kyrka med Emelie Torstensson och Carl Erik Andersson, Jul  
musik utomhus på olika platser i Dalby med Eginokören, 
gudstjänstmedverkan med olika uppsättningar av våra körer 
för att både sångarna ska känna stimulans av att få framträda 
och förhoppningsvis ge en musikalisk upplevelse till de som 
längtar efter levande musik. 

Nu är coronaläget som det är och allt utom Julmusik med 
Emelie Torstensson och Calle Andersson är inställt. Passa 
på att njuta av en streamad konsert som sänds från och med 
den 20 december. Se annons nedan.

Från O-antifoner  
till Blue Christmas
en musikalisk adventskalender
i våra digitala kanaler
Från första advent fram till jul kommer det 
varje dag att finnas en lucka med en musika
lisk pärla att ta del av via våra digitala kanaler. 
Länk kommer att finnas på hemsidan!

Från oss alla – Anita, Calle, Ingrid och  
Per med Dalby församlings körer – till er  
alla: en riktigt god advent!  

Konserten kommer att  
finnas tillgänglig på  
församlingens hemsida  
fr o m söndag 20/12. 

förgyll hemmatillvaron!

Julmusik 
med Emelie Torstensson  
och Calle Andersson
från Dalby kyrka

www.svenskakyrkan.se/dalby-forsamling
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söndag 31/1 kl 18.00
dalby kyrka
Konsert En musikalisk virvelvind med Duo Z som bjuder på några av 
sina favoritstycken för flöjt och violin. Det blir en virvlande blandning 
av både duetter och solostycken från både nutid och dåtid. Bland an
nat ett stycke av den framgångsrike kompositören Daniel Nelson som 
komponerades till Duo Z med stöd av Kulturrådet och som fick sitt ur
uppförande på Malmö Live i november 2020. Därutöver virtuos musik 
av Kuhlau, innerlig Bach för soloviolin, meditativ stämning av Hjorth, 
uttrycksfull Debussy för soloflöjt och ett par klassiska örhängen i egna 
arrangemang. Duo Z består av Johanna Zetterqvist, flöjt, och Joakim 
Zetterqvist, violin.

söndag 11/4 kl 18.00
dalby kyrka 

Then Svenska Messan 
av johann helmich roman med egino kören

Konsert med Eginokören och Then Svenska Messan. Roman var 
en framstående virtuos på violin och oboe, och även dirigent. Han 
översatte och uppförde många utländska tonsättares verk (Händel, 
Pergolesi med flera). Han översatte också flera musikteoretiska verk 
av Gasparini, Pepusch och Keller till svenska. Störst betydelse har 
emellertid Roman haft som tonsättare. Hans verk omfattar så gott 
som alla grenar av tonkonsten, med undantag av operan. Roman 
drogs särskilt till den andliga musiken, och det är här hans inspiration 
klarast framträder. 1752 uruppförde han den ”Svenska mässan”.

söndag 25/4 kl 18.00 
dalby kyrka 
Konsert med ungdomskören 
Mixtum.

söndag 9/5 kl 18.00
dalby kyrka
Konsert med Collegium Vox Hu-
mana, som sjunger verk av Claudio 
Monteverdi och Heinrich Schütz.

måndag 24/5 kl 19.00
dalby kyrka
Pingstens sånger med  
Dalby Kammarkör.

lördag 30/5 kl 16.00
hällestads kyrka
Konsert med Estridkören som 
sjunger sånger av Benny Anders
son.

söndag 28/3 kl 18
dalby kyrka
Konsert med Dalby Kammarkör 
och Franz Bibers Requiem. Heinrich 
Ignaz Franz Biber levde 1644–1704 
och var en österrikisk kompositör 
och violinist. Född i Böhmen och 
död i Salzburg. Han var under 
många år anställd hos Salzburgs 
ärkebiskop, Maximilian Gandolph 
von Kuenberg. Han började som 
enkel instrumentalist och avan
cerade från 1684 till tjänsten som 

”Hofkapellmeister” 
vilket innebar 

ansvaret för 
musikalisk ut
formning av 
alla liturgiska 
festligheter 
hos ärkebis

kopen. I detta 
sammanhanget 

skapade han  
Requiem à 15. Det 

är inte exakt möjligt att få fram 
datum för uruppförandet av detta 
verk, men forskningen säger någon 
gång mellan 1687–1690. Med 
dåtidens mått mätt (barockpraxis) 
bedömdes vissa delar som våg
halsiga och djärva i sin harmonik 
och karaktären i detta requiem är 
inte sorg utan mer majestätisk och 
lovsjungande. Det skrevs troligen 
för en högt uppsatt person. Biber 
har även skrivit kammarmusik, 
konserter, opera och några ytter
ligare Requiem.
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Dalby församling
pastorsexpeditionen
Eginogården
Lundavägen 5
247 50 Dalby
04620 86 00 
dalby.pastorat@svenskakyrkan.se
Bianca Timm: 04620 86 10

kyrkoherde 
Per Lidbeck: 04620 86 03
per.lidbeck@svenskakyrkan.se

komministrar 
Per J Mellborg: 04620 86 04
per.mellborg@svenskakyrkan.se
Ingrid Norén Nilsson: 04620 86 16
ingrid.noren.nilsson@svenskakyrkan.se

diakoniassistent
Jessica Hörlin: 04620 86 08
jessica.horlin@svenskakyrkan.se

församlingspedagog 
Karin Beck: 04620 86 17
karin.beck@svenskakyrkan.se

barnledare
Gunilla Larsson: 04620 86 18
gunilla.larsson2@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker / körledare
Anita Andersson: 04620 86 26, 073656 72 69
anita.a.dalby@gmail.com
Carl Erik Andersson: 04620 86 27, 070496 01 80
cea63cea@gmail.com
Vikarie är ofta Amanda Olsson:   
4kantorn@gmail.com

husmor
Ingela Jönsson: 04620 86 25
ingela.jonsson2@svenskakyrkan.se

kyrkokamrer 
Elna Lindahl: 04620 86 11
elna.lindahl@svenskakyrkan.se

kyrkogårdsförvaltning
Malin Ehn: 04620 86 12 
malin.ehn@svenskakyrkan.se

kyrkogårdspersonal/kyrkvaktmästare
Maja Allberg Nilsson (kyrkogårdsförman): 04620 86 20
Kristina Olsson: 04620 86 21
Jonas Alsfjärd: 04620 86 22
Sveinn Sigmundsson: 04620 86 23
Henrik Rosenhed: 04620 86 24
Marie Hansson: 04620 86 28
Moni Majer
Magnus Ericsson

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 Elisabet 
Larsson, elisabeth.t.larsson@gmail.
com eller Ingar Wigårde,  
ingar.wigarde@gmail.com.

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: 
20 86 25.

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


