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när dessa rader skrivs befinner vi oss 
i ”påsktiden”. Alltså den ganska långa 
tid efter själva påskhelgen då det är så 
tydligt runt omkring oss att livet stän
digt segrar över döden. Vi behöver bara 
ta en liten promenad i omgivningarna 
av en av våra tre vackra kyrkor för 
att märka att hela naturen formligen 
spritter av liv och glädjeyra på nytt och 
förstärker det eviga glädjebudskapet 
om Jesus Kristus som är uppstånden 
från döden till livet!

men samtidigt som livsglädjen i natu
ren just nu fyller oss med hopp och ger 
oss fantastiska upplevelser så pågår en 
parallell verklighet. Inte mycket längre 
bort än Uppsala ligger Ukraina där 
kriget har rasat i över två månader nu. 
Berättelserna därifrån talar om hemska 
brott mot mänskligheten, som vid alla 
krig vårt släkte startat. 

I Dalby församling har vi uttryckt 
en vilja att uppmärksamma männi
skornas situation i Ukraina. Det blev 
helg med gudstjänst, konserter, loppis 
och café i prästgården. Stort tack till 
alla er som var med och bjöd på allt 
det ni ville bidra med! Mest gripande 
av allt var kanske vittnesbördet från 
en av de ukrainska tjejer som kommit 

per lidbeck
kyrkoherde

dalby

Gud finns i parallella 
verkligheter
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Innehåll

till vår församling som flykting. Under 
”ukraina helgen” kom det in hela 
30 400 kr till ACT Svenska kyrkans 
ukrainaprojekt. Vi är fantastiskt glada 
att kunna överlämna denna stora 
summa som ni församlingsbor har 
skänkt! ACT delar bland annat ut mat 
och hygienpaket bland flyktingar samt 
ordnar tillfälliga boenden.  

frid, fred och kärlek är vad skapel
sens Gud vill ge sin mänsklighet. Men 
vi lever i en värld som är ofullkomlig. 
Blandningen av gott och ont är stor i 
vår tillvaro. Vi människor kämpar med 
våra brister och vårt ständiga behov av 
hjälp, förlåtelse och försoning. Kampen 
mot ondskan pågår oupphörligen i 
världen. 

I en tid när livet återvänder i naturen 

kan vi ta hjälp av den stora ramberät
telsen om Jesus Kristus själv som 
uppstår och med kraft besegrar döden 
och djävulskapet. Med stöd av den 
starka berättelsen kan vi kanske själva 
känna inspiration och kraft att kämpa 
för det godas seger överallt i våra egna 
liv. Kampen mellan mörker och ljus 
pågår inom oss också på det personliga 
planet. Men vi kan söka stöd i vårt dop 
som påminner oss om att vi alla i grun
den är Guds barn och att Gud vill ge 
oss överflödande kärlek och alltid vill 
ställa oss på fötter igen när vi misslyck
as med att leva som vi önskar. 

Och nu kommer tiden på året då vi 
får fylla på med ljus och liv i vårt inre  
– sommartiden! 

”Nu är det härligt att leva, nu är det 
tid för musik” Ps 753. 

 4 semestertips
  Recept, sommarens konserter,  

caféer och några finfina boktips

 6  notiser
  Barn och konfirmander

 7  gudstjänster
  Se hemsidan för senaste uppdateringar.
 8 kontaktuppgifter
  Här når du församlingens anställda.
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”Livets Gud. Se vår oro. Vi ber för människorna i Ukraina. För alla 
som har makt att stoppa krig och förstörelse. För det Europa 
som är vårt hem. Du som alltid varit tillflykt i oro, nöd och krig, 
förbarma dig över din värld – också denna dag. Amen.”

ärkebiskop antje jackelén



8–10 bitar.
Sätt ugnen på 175 grader.

ingredienser
100 g smör

2 dl socker

2 ägg

2 dl vetemjöl

1/2 tsk bakpulver

100 g rabarber + jordgubbar

200 g mandelmassa

gör så här
Smält smör och rör ner socker, 
ägg, mjöl och bakpulver. Häll 
smeten i en smord form med 
löstagbar kant. Häll skivade 
rabarber och jordgubbar över 
smeten. Riv mandelmassan 
grovt och strö överst.

Grädda i ugnen i ca 30 minuter. 
Låt kakan stå och stelna till sig. 
Servera med lättvispad grädde!

Folkmusikgudstjänst
hällestad kyrka • midsommardagen
lördag 25 juni kl 16
Kom och upplev genuin lantlig Midsommar- 
gudstjänst i Hällestad kyrka. 

Britt Forsströmson och Rein Ader, violinister i 
Malmö Symfoni Orkester, bjuder på folkmusik  
och klassisk musik.

Dans, musik och förkunnelse i vänlig grönskas  
rika dräkt. 

Konsert med vänkör från Budapest
dalby kyrka • söndag 5 juni kl 17
I maj 2018 gjorde Dalby Kammarkör, under ledning av kyrkomusiker Anita Andersson, 
ett fyra dagar långt besök i Budapest. Arrangemanget möjliggjordes av två unger-
ska körsångare i Dalby, Hajnalka Bodnár och Attila Maté, som förmedlade kontakt 
med Hajnalkas tidigare ”hemmakör” i stadsdelen Wekerle i Budapest. Vi blev varmt 
välkomnade och väl emottagna av kyrkokören Wekerle-Gesualdo Chamber Choir i 
Sankt Josefs kyrka i Wekerle, och gjorde dels gemensamma konserter, dels en kon-
sert på egen hand. Pandemin stoppade Wekerlekörens planerade besök i Dalby och 
Lund våren 2020, men i år har vi glädjen att välkomna våra körvänner från Wekerle 
till Dalby och Lund den 3–6 juni.

Wekerlekören, egentligen Wekerletelepi Szent József Kórus, under ledning av 
Bence András Uzsaly, framför verk av två ungerska kompositörer, Mässa i h-moll av 
László Halmos, och Ave Maria av Orban György, samt William Byrds Non vos relin-
quam orphanos, och Anton Bruckners Os justi. Dalby Kammarkör framför Brusala, 
med text av Erik Axel Karlfeldt och musik av Knut Håkanson, samt Inter arma caritas, 
en fredshymn tonsatt av Dalbysonen Henrik Dahlgren.

Tillsammans framför körerna Felix Mendelssohn-Bartholdys Jauchzet dem Herrn, 
alle Welt, Richte mich, Gott, samt Denn Er hat seinen Engeln befohlen, och Johan-
nes Brahms O süsser Mai. Konserten avslutas gemensamt med Zoltán Kodálys Esti 
dal (Abendlied) och Waldemar Åhléns svenska Sommar psalm, vars svenska text 
Wekerle kören gjort ett imponerande instuderingsarbete med redan till Dalby  
Kammarkörs besök i Budapest 2018.

4  EGINOBLADET SOMMAREN 2022

Våren 2018 besökte Dalby Kammarkör Sankt Josefs 
kyrka i Wekerle, Budapest, och sjöng tillsammans 
med kyrkokören där. Nu kommer den ungerska kören 
till Dalby på besök. Kom och lyssna! 

Baka 
HANNAS 

RABARBER-
KAKA

Smaskens!
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Sommarcaféer 
dalby prästgård

torsdag 7 juli 
torsdag 21 juli 

kl 14–17

Grillkvällar 
eginogårdens trädgård

torsdag 16 juni 
söndag 21 augusti 

kl 18–21

Sommarkyrka
sommarkyrko- 

aktiviteter  
utannonseras  

efterhand på hemsidan, 
affischer m.m.

SEMESTERTIPS SEMESTERTIPS SEMESTERTIPS SEMESTERTIPS

James Martin
Jesus: en resa genom hans liv

libris, 2020

Följ med jesuitprästen James Martin 

när han tillsammans med en vän 

ger sig ut på en resa i Jesu fotspår. 

Med utgångspunkt i Jerusalem 

färdas de genom städer och platser 

som en gång berörts av Jesus. En 

reseskildring, Jesusbiografi och 

andlig vägledning i ett. Han skriver 

själv: ”Jag vill att du ska få möta den 

Jesus som du kanske redan känner, 

men på ett nytt sätt. Eller så kanske 

du inte vet så mycket om Jesus, 

och då vill jag presentera honom för 

dig. Framför allt vill jag presentera 

dig för den Jesus som jag känner 

och älskar, han som står i centrum 

för mitt liv. Att lära känna Jesus har 

varit en pilgrimsresa.”
ingrid norén nilsson

Ola Samnegård

Är jag helt CP?
catholica, 2022

”Allt ont kan vändas till något gott, 

svaghet till styrka och lidande till 

glädje.” skriver Ola Samnegårds i sin 

självbiografi. Ola, en välkänd kristen 

profil i Lundatrakten och som många 

känner från gudstjänster, drabbades av 

en grav CP-skada vid födseln. Den gör 

att han behöver hjälp med det mesta 

i livet och har svårt att tala. Men den 

intellektuella förmågan skadades inte 

– tvärtom är Ola begåvad med ett 

skarpt intellekt, en drastisk humor och 

en stark vilja att så långt det är möjligt 

överkomma hinder som lagts i hans 

väg.  ”Är jag helt CP?” är en bok som 

kommer med en utmaning: hur kan jag 

göra det mesta möjliga av mitt liv och 

hur kan jag se Guds avbild i de som 

kommer i min väg?
ingrid norén nilsson

Soheila Fors 
Kärleken blev mitt vapen
libris, 2014

Soheila Fors hade en dramatisk 

uppväxt i Iran och deltog under 

sin tonårstid i gerillakampen mot 

regimen. Hennes liv i Sverige 

började dåligt, men en ovanlig 

dröm förändrade hela hennes 

sätt att tänka och leva. Idag hjäl-

per Soheila andra kvinnor som 

drabbats av hedersvåld. Hon har 

startat det skyddade boendet 

Saras hus och de unika tehusen 

för kvinnor i Karlskoga, Karlstad 

och Jönköping.
bianca timm

Boktips Låt lata dagar i hängmattan föra dig lite närmre Gud. 

Här är tre boktips med helt olika karaktär.
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Tack Elna!
Stort tack till dig Elna Lindahl 
som lämnar oss för nytt spän-
nande jobb efter fem års tjänst 
här i Dalby! Elna har styrt upp 
ekonomin i Dalby på ett lysande 
sätt och framför allt varit mycket 
pedagogisk i sin vägledning inför 
alla större ekonomiska beslut 
i kyrkoråd och arbetslag. Elna 
har också drivit it-utvecklingen 
hos oss så att vi nu ligger väl till 
vad avser alla system som en 
församling behöver. Men framför 
allt har Elna varit en reflekteran-
de, engagerad och inspirerande 
kristen medarbetare i arbetslaget 
som hela tiden haft en blick för 
kyrkans allra viktigaste uppgifter. 
Nu går Elna vidare för att jobba 
med ”Fryshuset” som arbetar med 
ungdomar i många städer. Det 
passar dig bra Elna! Vi saknar dig 
djupt, men önskar dig lycka till av 
hela vårt hjärta!

Välkommen 
Lena!
Så roligt att få komma till er i 
Dalby! Jag heter Lena Nord och 
kommer till er som pastorsadjunkt 
i juni för att stanna i ett år framåt. 
Jag bor tillsammans med min man 
i Lund, men kommer ursprungligen 
från Enköping i Uppland. Jag är 
särskilt intresserad av kyrkohis-
toria, vilket jag också skrev min 
kandidatuppsats inom. Jag tycker 
mycket om att sjunga och att se  
på serier och film.

Frid och allt gott!

Hej konfirmand!
Här kommer en liten reminder 
till dig som känner att kyrka, 
Gud, tro, djupa vänskapsrela-
tioner och en förfärlig massa 
roligheter bör vara viktiga 
pusselbitar i ditt liv.

Under maj månad skickar vi hem 
en infofolder till dig som gäller 
konfirmationsläsning under 
2022–23. Se upp i brevlådan!

BARNVERKSAMHET 
HÖSTEN 2022
Aktiviteterna startar vecka 36 och 
är i Eginogårdens barnlokal om inget 
annat anges.

måndagar
 • Babycafé kl 9.30–11.30
En mötesplats för föräldralediga med 
barn 0–20 mån i Eginogårdens stora 
sal. Sångstund kl 10. Fika till själv-
kostnadspris. Ingen anmälan – kom 
när det passar dig och ditt barn! 

 •Juniorer åk 2–4  
kl 16.00–17.30  
drop in fr 15.30

 •Måndagsklubben åk 5–6  
kl 17.45–19.15

tisdagar
 •Tjejligan åk 7 och 8  

kl 14.00–17.00

onsdagar
 •Miniorer åk F–1. Kl 16.30–18.00. 

Drop in från 16.00

Vi pysslar, leker, bakar, samtalar om 
livet, om hur man är en bra kompis 
m.m.

anmälan till grupperna görs via 
mail till karin.beck@svenskakyrkan.se

frågor? Kontakta Karin Beck  
tel 20 86 17, karin.beck@svenska- 
kyrkan.se eller Gunilla Larsson,  
tel 20 86 18.

E
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Cia fixar härlig barnbild här

”All gemenskap, all glädje, all 
sång och alla skratt. Det var 
något oförglömligt! Man kom 
närmare alla som var med 
och inte minst sig själv.” 

Till er som har gravar 
i Dalby, Hällestad och 
Bonderup
Det är hög tid att rensa ogräs 
på gravarna. Det man gör nu 
har man igen resten av som-
maren.            tomas persson
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JUNI
D   Sön 5 juni kl 10 

Pingstdagen
 Mässa

D   Mån 6 juni kl 10 
Annandag Pingst

 Mässa

D  Sön 12 juni kl 10 
Heliga tref-dagen

 Mässa

D  Sön 19 juni kl 10 
1 sön e tref

 Gudstjänst

B  Sön 19 juni kl 18
 Mariamässa

H  Lör 25 juni kl 16 
Midsommardagen

 Folkmusikgudstjänst

D   Sön 26 juni kl 10 
Joh döparens dag

 Mässa

JULI
D   Sön 3 juli kl 10 

3 sön e tref
 Mässa

B  Sön 3 juli kl 14 
Friluftsgudstjänst  
vid Möllan

D   Sön 10 juli kl 10 
4 sön e tref

 Mässa

B  Sön 10 juli kl 18 
Sommarkvällsmässa

D  Sön 17 juli kl 10
 Apostladagen
 Mässa

D  Sön 24 juli kl 10 
6 sön e tref

 Gudstjänst

H   Sön 24 juli kl 18 
Taizémässa

D  Sön 31 juli kl 10
 Kristi förklarings dag
 Mässa

AUGUSTI
D   Sön 7 aug kl 10 

8 sön e tref
 Mässa

B  Sön 7 aug kl 18
 Sommarkvällsmässa

D  Sön 14 aug kl 10 
9 sön e tref

 Festmässa med 
konfirmander

D   Sön 21 aug kl 10 
10 sön e tref

 Mässa

D   Sön 28 aug kl 10 
11 sön e tref

 Gudstjänst

H   Sön 28 aug kl 18
 Sommarkvällsmässa

SEPTEMBER
D   Lör 3 sept kl 10 

Minneslundsandakt

D   Sön 4 sept kl 10 
12 sön e tref

 Mässa

B  Sön 4 sept kl 18
 Mariamässa

D   Sön 11 sept kl 10 
13 sön e tref

 Mässa

D   Sön 18 sept kl 10 
14 sön e tref

 Mässa

H   Sön 18 sept kl 18
 Kvällsmässa

D   Sön 25 sept kl 10 
15 sön e tref

 Mässa

Med reservation för ändringar pga corona: www.svenskakyrkan.se/dalby-forsamling

GUDSTJÄNSTER
dalby kyrkaD hällestads kyrkaH bonderups kyrkaB eginogårdenE allaktivitetshusetAprästgårdenP

Dalby församlings kyrkoråd
Kyrkorådet i Dalby församling tillträdde i januari 2022 och är samman-
satt av representanter från de två nomineringsgrupperna: Kyrkans väl 
och Socialdemokraterna. Vi publicerar här för första gången namnen  
på hela kyrkorådet och vilken funktion de olika personerna i kyrkorå-
det har:

Anders Axelsson, ersättare
Solveig Borgehammar, ledamot
Christian Brito, ersättare
Ola Christiansson, ledamot
Bertil Holmqvist, ersättare
Anita Larsson, ledamot
Pelle Lidbeck, kyrkoherde

Mirjam Lindberg, vice ordförande
Bengt Lundborg, ordförande

Acki Salomonsson, ledamot
Ingrid Schölin, ledamot

Ingrid Svensson, ersättare
Kerstin Vikner, andre vice  
ordförande

KYRKSKJUTS
Kyrkskjuts beställs via Dalby 
taxi 046-20 22 80 för dig som 
har svårt att på annat sätt ta 
dig till kyrkorna/Eginogården 
i samband med någon kyrklig 
aktivitet. Om du undrar något 
går det bra att kontakta  
Bianca Timm på vår expedi-
tion, 046-20 86 10.

I övrigt tar diakoniassistent och präster emot 
samtal efter tidsbokning. Prästgårdsverksam-

heten öppnar till hösten igen på torsdagar.
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Vill du bli en av många ideella 
medarbetare i Dalby församling?
volontärer sökes till  
söndagsskolan!
Skulle du kunna tänka dig att 
berätta om när Jesus gick på vatt-
net, hur det kom sig att Sackeus 
klättrade i träd och hur det kunde 
regna manna från himlen? 

Skulle du kunna tänka dig att 
göra det under några söndagar 
i höst? Vi vill gärna fortsätta 
erbjuda söndagsskolan under 
högmässan men just nu är vi för 
få för att det ska vara möjligt. Vi 
behöver volontärer! I uppdraget 

ingår att leda en till tre samlingar 
per termin. Vi använder oss av 
ett färdigt material, Skatten, och 
Ingrid finns till hands i planeringen. 
Kan du tänka dig att hjälpa till? 
Maila Ingrid: ingrid.noren.nilsson@
svenskakyrkan.se

hjälp soppgänget!
Husmor behöver frivillig hjälp ca. 
en gång per månad när vi gör 
soppor och pannkakor till alla som 
vill komma på lunch hos oss. Upp-
giften är enkel matlagning under 

husmors ledning samt att duka och 
vara värd eller värdinna. Din insats 
är mycket välbehövlig och du är 
starkt efterlängtad! Anmäl dig till 
Bianca på expen eller till husmor 
Ingrid direkt. Se uppgifter nedan. 

har du gröna fingrar?
Vill du vara med och ta hand om
vår fina klosterträdgård invid 
Dalby Kungsgård. Hör gärna av dig 
till Elisabeth Larsson – elisabeth.
t.larsson@gmail.com eller Ingar
Wigårde, ingar.wigarde@gmail.com

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

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

hemsida www.svenskakyrkan.se/dalby-forsamling
        Dalby församling           dalbyforsamling

kyrkomusiker / körledare
Anita Andersson: 0736-56 72 69
anita.a.dalby@gmail.com
Carl Erik Andersson: 0704-96 01 80
cea63cea@gmail.com

husmor
Ingrid Palonen 046-20 86 06
ingrid.palonen@svenskakyrkan.se

vik. kyrkokamrer 
Marianne Odéen: 046-20 86 11
marianne.odeen@svenskakyrkan.se

kyrkogårdsförvaltning
Bianca Timm, 046-20 86 10 
bianca.timm@svenskakyrkan.se
Malin Ehn (föräldraledig)

kyrkogårdspersonal/kyrkvaktmästare
Tomas Persson (kyrkogårdsföreståndare): 046-20 86 20
Kristina Olsson: 046-20 86 21
David Sjöberg: 046-20 86 22
Sveinn Sigmundsson: 046-20 86 23
Thomas Larsson: 046-20 86 25 
Bengt Lamartine: 046-20 86 24

ansvarig utgivare  Per Lidbeck
grafisk form och layout Cia Björk/PCG Malmö
omslagsbild Daniel Karlsson/PCG Malmö
tryck Trydells tryckeri, Laholm

Vi samarbetar med                 .


