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det bör vara omkring den 20 
augusti då du håller detta det 
senaste numret av Eginobladet i 

din hand. Sommaren 2022 har tro-
ligtvis bränt sitt bästa krut och vi kan 
blicka fram mot en sval och färgspra-
kande höst.

I samhällsdebatten har desperation, 
depression och devalvering blivit legio. 
Klimatångesten bland unga når nya 
”all-time-high” samtidigt som Putins 
krigsmaskin tuggar på i Donbass, trots 
heroiskt motstånd från tappra ukraina-
re och deras västerländska allierade.

Kanske är det fler än jag som upp-
lever hur mänskligheten – likt ett 
skenande lokomotiv – är på kollisions-
kurs med sig själv? Som förblindad av 

girighet och själviskhet snart fullbordat 
grävandet av sin egen grav? Ja, nog lig-
ger det nära till hands att tvivla. Tvivla 
på att klimatmål och försoning stater 
emellan aldrig blir mer än en illusion.

Framtiden ser minsann allt annat 
än ljus ut och som lök på laxen ska 
svenskarna om mindre än en månad 
besöka valurnorna. Hur ska det gå? 
Ska påskupplopp, gängkriminalitet, 
skjutningar, otillräcklig äldrevård och 
svag skola slå sista spiken i kistan för 
den socialdemokratiska regeringen? Ja, 
den som lever får väl se? För leva det 
vill vi väl?

Fast utifrån den av syndafallet virus-
smittade människans agenda kan som 
sagts ett visst tvivel göra sig påmint. 

per mellborg
komminister

dalby

Hopp i mörkret?

Konstver-
ket Salvator 

Mundi, Jesus 
Kristus – Värl-
dens frälsare, 

av Leonardo da 
Vinci, såldes 
för några år 

sedan för 450 
miljoner dollar.



Innehåll

Framför allt med tanke på hur vi drar 
vår vackra planet i rännstenen, och 
kärnvapenmakterna utan att darra på 
manschetten står tryckknappsbered-
da. Kan det vara så att vår intelligens 
dragit oss vid näsan? Att frukten på 
kunskapens träd slutligen vill få ut sitt 
rättmätiga arv?

Resonemanget kring människans in-
tellekt kontra dumhet ges för övrigt nytt 
bränsle efter auktionshuset Christie’s 
försäljning av Leonardo da Vincis Sal
vator Mundi, Jesus Kristus – Världens 
Frälsare. Den ”manliga Mona Lisa” 
som för några år sedan gick under klub-
ban för 450 miljoner dollar! Matematik 
är inte min starka sida men om jag inte 
räknar jag helt tokigt blir det i dagens 
låga penningvärde i runda slängar 4,6 
miljarder svenska kronor! Inte illa för 
en produktionskostnad på uppskatt-
ningsvis 10 riksdaler. Man häpnar!

Hade det gällt en AI-robot med 

cancerkirurgikompetens eller ett vaccin 
mot ALS vore det en annan femma. 
Det hade jag kunnat förstå. Men med 
solitärt syfte att flexa makt, och hän-
synslöst profitera på da Vinci och Jesus 
själv måste väl även denna handling 
räknas till exemplen av ”all-time-high” 
inom facket mänsklig dumhet? Jesus 
själv hade förmodligen tagit en snabb 
titt, haft synpunkter på likheten och 
sedan med entusiasm förkunnat vikten 
av att inte samla i lador där mal och 
mask förstör.

världens hälsa och mänskligheten – 
skapelsens krona (ursäkta mitt sneda 
leende) – står på randen till kollaps. 
Kan vi, vill vi och kanske framför allt  
– hinner vi göra något? Jag vill innerligt 
gärna tro det. Men gode Gud lämna 
oss inte i sticket… även om vi förtjänar 
det. Utan dig är loppet redan över.

Vi har mycket att be för denna höst!

 4 dalby kyrka renoveras
  I början av januari 2023 drar  

renovering av kyrkan igång.

 7  gudstjänster
  Se hemsidan och församlingens anslags-

tavlor för senaste uppdateringar.

 10  dalbybo som ser själens djup
  Bi Gudmundsson om den inre resan,  

själen och gudsbildens betydelse.

 13 körer i dalby
  Var med och sjung!
 14 konserter hösten 2022
  Dalby församling inbjuder till ett  

stort konsertutbud.
 16 vill du bli en ideell medarbetare?
 16 kontaktuppgifter
  Här når du församlingens anställda.
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så äntligen är det dags! Dalby kyrka kom-
mer efter julen med början i januari 2023 att 
få sin efterlängtade inre renovering. Förbe-
redelserna har pågått under mycket lång tid, 
men nu finns alla förutsättningar på plats. 
Tillstånd för hela arbetet har givits av länssty-
relsen och avtal har tecknats med assistans av 
stiftsingenjörerna i Lunds stift.

Vad kommer då att ske? I stora drag kom-
mer man att arbeta med följande:

Väggarna kommer att få ny puts. Måleri-
konservatorer kommer att förbättra och se 
över befintliga målade ytor på väggar och tak 
(mönster på valvbågar) samt att renovera allt 
målat trä av kulturhistoriskt värde, altarupp-
sats, prediksstol, medeltida bilder, etc. Övrigt 
trä i t.ex. bänkrader och läktarräcke kommer 
också att målas. Trägolvet under bänkarna ska 
slipas och linoljefernissas. Tegelgolvet kommer 
även det att ses över och göras fint. En stor 
sak är elsystemet som kommer att ersättas till 
stora delar. Även det befintliga värmesystemet 
kommer att få sin behövliga tillsyn. Många av 
dessa arbeten är delvis finansierade av kyrko-
antikvarisk ersättning. 

Vissa förbättringar kommer även att göras 
i kyrkorummet så att Nordens äldsta stenkyr-
ka bättre kan möta sina besökare och guds-
tjänstfirare. Specialsnickrade skåp kommer 
att placeras på läktaren men även på lämplig 
plats i kyrkan så att vaktmästare kan förvara 
sina arbetsredskap, ljus, rengöringmateriel och 
allt annat som ständigt behövs. På läktaren 
kommer vi att få fina utrymmen för detta och 
för förvaring av kyrkans skrudar och textilier. 
Detta kommer att ge oss möjligheter att hålla 
kyrkorummet fritt från de redskap, etc. som 
används dagligen. Läktaren kommer vidare 
att få en välplanerad trätrappa med anslutning 

till mittskeppet. Den kommer att ge möjlighet 
för besökare att sitta på läktaren när vi har 
större event och festliga gudstjänster. Trappan 
gör att även våra kära musiker smidigt kan 
växla mellan stora orgeln och pianot nere i 
kyrkorummet utan att behöva runda kyrkan i 
snöslasket. 

Koret kommer att vidgas genom att ett par 
bänkrader flyttas till bakre väggen i långhu-
set. Ett vidgat kor ger utrymme för orkestrar, 
bibeldrama vid konfirmationer, kyrkospel och 
mycket annat. Dessutom kan barn sitta längst 
fram i kyrkan på kuddar och nära uppleva 
det som sker. Det är inte minst viktigt i en 
församling med så många barnfamiljer som 
Dalby. Vår fantastiska dopfunt från 1100-talet 
flyttas fram till korets trappa. Då kan våra 
många dop upplevas på ett helt annat sätt än 
om dopfunten är placerad bakom församling-
en. Ett dop har idag ofta 50–60 personer som 
samlas kring barnet och alla ska kunna se vad 
som sker. Dopfunten som är en sann klenod, 
blir även synligare och dess bilder kommer att 
kunna ses från alla håll. Ett specialsnickrat 
altarbord av trä kommer också att finna sin 
plats i koret. Det blir ett altare vänt mot bän-
karna så att präster och församling framöver 
kan fira nattvard i större kontakt med varand-
ra. Detta är ett tidigkristet bruk som återupp-
täcktes internationellt redan på 1960-talet och 
som idag är det vanliga i vår svenska kyrka. 
Lunds domkyrka har t.ex. ett sådant ”ver-
sus populum-altare” (altare vänt mot folket) 
sedan 1980-talet. Den sista förändringen i 
kyrkorummet är väldigt spännande. Vi har av 
Vitterhetsakademien fått ett rikt bidrag för att 
återställa Dalbys någon gång under historiens 
lopp förlorade stora ljuskrona! Ljuskronan 
glänste av guld och föreställde den himmelska 

Renovering i 
Dalby kyrka per lidbeck

kyrkoherde
dalby
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staden Jerusalem som sänktes ner från himlen 
(enl. Uppenbarelseboken). Den var mycket 
stor och rund till sin form, med mur, tinnar 
och torn. Ett gelbgjuteri har tagit på sig upp-
giften och ljuskronan kommer att förses med 
modern belysning på insidan till glädje för alla 
som ska läsa, sjunga, etc. i koret.

under renoveringstiden kommer inte Dalby 
kyrka att vara tillgänglig. Möjligen kommer 
vi att kunna använda ”kryptan” från tid till 
annan och endast för mindre samlingar. Vår 
lilla ”krypta” är redan färdigrenoverad. Men 
vi har fler kyrkor i församlingen! Den stora 
delen av vår gudstjänst- och musikverksamhet 

kommer under renoveringstiden att flyttas till 
Hällestads och Bonderups kyrkor samt till 
Eginogårdens stora sal. Mer om detta längre 
fram. När väl allt är klart hoppas vi att biskop 
Johan ska kunna komma och åter inviga Dalby 
kyrka någon gång kanske under senvår-som-
mar 2023. Då blir det fest i Dalby!

Sedan en tid har man kunnat se en liten 
utställning om Dalby kyrkas renovering i kyr-
kans vapenhus. Där finns mycket information, 
bilder och en modell. Vi kommer under hösten 
att visa utställningen vid ett antal tillfällen 
efter söndagens mässa. Men välkommen in re-
dan nu.                                               per lidbeck

Vy från koret mot den utökade läktaren med ny trappa.

Vy från mittgången mot det utökade koret med bland 
annat nytt altare och ljuskrona.

Synliga förändringar är ett nytt altarbord där prästen står 
vänd mot församlingen (A), dopfunten flyttas fram till 
korets trappa (B), trappa byggs upp till läktaren (C), bänk-
rader flyttas bak (D) för att vidga koret och ge större plats 
till körer, orkestrar och bibeldrama.
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Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring är att be med krop
pen. Det är att röra på sig i lagom takt 
i tystnad och i gemenskap. Pilgrims
vandring är en klassisk kristen övning 
som hela tiden ökar i popularitet bland 
människor i vår tid. 

Dalby är en gammal pilgrimskyrka till 
vilken man vallfärdade under medel
tiden. Idag ligger kyrkan på Lunds  
stifts populära pilgrimsled. 

I höst har vi för avsikt att pilgrimsvand-
ra några lördagar smed start lördag 
20 augusti kl 10. Vi utgår från Dalby 
kyrka. Vi vandrar i tystnad och under 
samtal och stannar då och då för en 
kort andakt. Vi avslutar som brukligt 
med en kort pilgrimsmässa.

välkommen att vara med!
Frågor och anmälan till:
per.lidbeck@svenskakyrkan.se

D

Kristen 
djupmeditation
Trött på vardagsstressen? 
Söker du lugn och  
andlighet i livet?
I Dalby kyrkas krypta från 1100-talet hämtar 
vi kraft från tidigare generationers tysta 
böner som sitter i väggarna.

Du får lära dig en metod att meditera som 
praktiseras i Karmeliterorden världen över. Du 
har möjlighet att meditera i kryptan varannan 
vecka på onsdagar kl. 18.

Intresserad?
För introduktion kontakta: 
per.lidbeck@svenskakyrkan.se

Se hit alla ungdomar från åk 8 och uppåt!
På torsdagar kl 15.30–18 är Dalby prästgård öppen för er!

Kl 17.45  firar vi tillsammans en andakt som avslutning.
 

 

varje torsdag kl 15.30–18.00
prästgården i dalby

Prästgårdshäng
fika • spela spel • gör läxor • snacka

alla ni som går i åk 8 och uppåt

nyfiken? 
Kom förbi vår mysiga prästgård
på Lundavägen 13 i Dalby.

Start i september

10 ÅR

Soppluncher
Under hösten bjuds det på enkel 
soppa med bröd följande torsda-
gar kl 12.00 i Eginogården:

torsdag 13 oktober
torsdag 3 november

Jullunch
När det närmar sig jul är det dags 
för jullunch följande dag kl 12.00:

torsdag 1 december

E

P



EGINOBLADET HÖSTEN 2022 7  

AUGUSTI
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

OKTOBER
D   Sön 2 okt kl 10 

Helige Mikaels dag
 Mässa 

D  Sön 9 okt kl 10 
Tacksägelsedagen

 Mässa

H  Sön 9 okt kl 16
 Skördegudstjänst

B  Sön 9 okt kl 18
 Skördegudstjänst

D   Sön 16 okt kl 10 
18 sön e tref

 Mässa 

D   Sön 23 okt kl 10 
19 sön e tref

 Mässa

D  Sön 30 okt kl 10 
20 sön e tref

 Gudstjänst

H   Sön 30 okt kl 18
 Kvällsmässa

NOVEMBER
D   Lör 5 nov kl 10 

Alla helgons dag
 Helgonamässa  

i kryptan

B  Lör 5 nov kl 16 
Alla helgons dag

 Minnesgudstjänst

D  Lör 5 nov kl 18 
Alla helgons dag

 Minnesgudstjänst

D  Sön 6 nov kl 10 
Sön e Alla hel dag

 Mässa

H  Sön 6 nov kl 16 
Sön e Alla hel dag

 Minnesgudstjänst

D   Sön 13 nov kl 10 
Sön f Domsön

 Gudstjänst

D   Sön 20 nov kl 10 
Domsöndagen

 Mässa

D   Sön 27 nov kl 10 
1 sön i advent

 Mässa

D   Sön 27 nov kl 16 
1 sön i advent

 Vi sjunger in advent

H  Sön 27 nov kl 16 
1 sön i advent

 Mässa

B  Sön 27 nov kl 18 
1 sön i advent

 Adventsgudstjänst

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

GUDSTJÄNSTER
dalby kyrkaD hällestads kyrkaH bonderups kyrkaB eginogårdenE allaktivitetshusetAprästgårdenP

Nyfiken på 
kristen tro?

Välkommen i en spännande  
värld där allt handlar om  
meningen med våra liv.

Vi träffas i Hällestads kyrkas studiehörna  
en gång i månaden och studerar en intressant 

bok. Vi dricker en kopp te eller kaffe  
och samtalar om det vi läst.

mer info: per.lidbeck@svenskakyrkan.se
 

H

Välkomna till oss i Allhelgonatid!
Kom och tänd ljus på dina anhörigas gravar. Eller 
bara besök den vigda plats som kyrkogården är 
och upplev alla brinnande ljus. Byt gärna ett ord 
med präster, diakoniassistent och annan perso-
nal på kyrkogården. Under lördagen 5 november 
bjuder vi på kaffe och kaka i Dalby kyrka.

D



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@svenskakyrkan.se 
eller Gunilla Larsson, tel 20 86 18.

E

Cia fixar härlig barnbild här

DALBY FÖRSAMLINGS KYRKORÅD

 HEJ KONFIRMAND!
Pilgrimsäventyret
Våra präster Ingrid och Lena leder gruppen.
Första träffen: tisdag 27 september kl 18.00
Läger i Vadstena under kommande påsk 2023
Konfirmation lördag 27 maj 2023.

Tjärögruppen (Sommargruppen)
Vår präst Per Mellborg leder gruppen
Första träffen: 1 advent 2022
Lässtart måndag 24 juli 2023
Läger på Tjärö 31 juli–5 augusti 2023
Konfirmation lördag 12 augusti

Från vänster: Pelle Lidbeck, kh, Solveig Borgehammar, Christian Brito, 
Ingrid Svensson, Ingrid Schölin, Mirjam Lindberg, Bengt Lundborg, Ola 
Christiansson, Anita Larsson, Kerstin Vikner och Acki Salomonsson. Från-
varande är Anders Axelsson samt Bertil Holmqvist.

          torsdagar kl 9–16.00

Torsdagar i Prästgården
Välkommen till vår gemenskap i Prästgården de torsdagar som passar 
dig. Dörren är alltid öppen mellan kl. 9-16. Vi umgås med varandra 
och pysslar med olika saker som att snickra, baka en kaka, fixa i 
ordning, handarbeta och många andra kreativa sysselsättningar. 
Eller kanske vill du kanske bara dela vår goda gemenskap och sitta i 
en fåtölj och läsa en bok? Vi fikar gemensamt och talar om livet och 
delar ofta många härliga skratt i den vackra prästgårdsmiljön! Tanken 
är att tröskeln ska var så låg att precis alla kan vara med på sina egna 
villkor. Hjärtligt välkommen till Prästgården, Lundavägen 13. 

jessica hörlin, diakoniass.

P
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Anmälan senast 26 september till: 
dalby.pastorat@svenskakyrkan.se.



Detta händer 
varje vecka
Måndagar
E  09.30–11.30   Babycafé (0–20 mån)

E  15.30–16.15 Dalby ungdomskör
   MixDelight

E  16.00–17.30 Juniorer åk 2–4 med  
 drop-in från 15.30

E  16.00–17.30 Miniorer (åk 1–3)

E  17.45–19.15  Måndagsklubben 
   (åk 5–6)

E  19.00–21.00  Dalby Kammarkör

Tisdagar
D  08.00  Morgonbön/Mässa

E  14.00–17.00 Tjejligan (åk 7–8)

E  18.30–20.15 Estridkören

E  19.00–21.00 Eginokören

Onsdagar
E  16.30–18.00  Miniorer (åk f–1) med  

 drop-in från 16.00

E  18.00–19.30 Mixtum

D  18.00–19.00 Kristen djupmeditation
   (jämna veckor)

E  19.30–21.00 Dalby Vokalensemble

Torsdagar
P  09.00–16.00  Torsdag i Präst-

   gården

P  15.30–18.00 Prästgårdshäng  
 för unga

Fredagar
D  09.00   Morgonmässa

Söndagar
D  10.00   Mässa eller gudstjänst

rockrebellerna i dalby församling 
presenterar stolt

En Retro- Rockkväll med legendaren 
Ulf ”Masken” Andersson!

torsdag 15 september kl 19 eginogården 
Pris: 100 kr till Dalby församlings diakoni. 

Biljett via expen eller vid dörren.
Korv och lättöl serveras. Välkomna!

FO
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JULMARKNAD 
LÖRDAGEN DEN 19 NOVEMBER

KL 11–16

PÅ DALBY PRÄSTGÅRD

Vi öppnar Dalby vackra prästgård kl 11 för 
julmarknad utomhus och café i prästgården

MARKNADSSTÅND
LOPPISBORD

JULSPEL AV VÅRA UNGA LEDARE
FLERA JULKÖRER

FISKDAMM OCH PYSSEL FÖR 
BARN

JULFIKA, KORV OCH GLÖGG
AUKTION 

JULSAKER OCH  

ANNAT FINT TILL 

VÅR JULMARKNAD!
Vill du skänka loppisfynd 

och  julsaker? Har du något 

fint som du kan tänka dig att 

skänka vidare till ett annat 

hem så är du välkommen att 

lämna detta i Prästgården på 

torsdag 17/11 och fredag 18/11 

kl 10–15. Vi tar även tack-

samt emot bakverk, sylt, 

bröd, m.m. till julmarknaden 

samma tider.
Insamlade medel kommer 
att fördelas av Trivsel-
föreningen till goda ändamål.

EGINOBLADET HÖSTEN 2022 9  
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Dalbybo som ser 
själens djup
Bi Gudmundsson har gått från journalistyrket och viljan att undersöka, 
berätta och skriva via att möta dalbybor på medborgar kontoret i Dalby 
till att idag arbeta som samtalsterapeut och finnas nära människor som 
gör sina inre och lite svårare resor.

bi gudmundsson är dalbybo sedan 34 år och 
har sett sina och maken Anders barn växa upp 
i byn. Hon har varit kyrkvärd i Dalby försam-
ling, suttit i kyrkorådet och varit med i Estrid-
kören. Men det är inte därför jag vill möta 
henne, utan på grund av hennes intresse för det 
som finns på insidan i våra liv.

– Mitt yrkesliv har varit en resa där jag har 
förändrats mycket. 

Bi har tre olika yrkesbanor på sin lyra: först 
som journalist på Nordvästra Skånes Tidning
ar i fjorton år, sedan som samhällsvägledare på 
medborgarkontoret i Dalby 2001–2011 och 
idag som terapeut i företaget Alltid Hopp som 
hon driver sedan tio år tillbaka. 

vad var det som gjorde att du gick från 
journalist yrket till att bli terapeut?
– Jag ville komma vidare till ett annat jobb i en 
period när jag var nedgången och slutkörd. Jag 
hade processer att jobba med själsligt. Det var 
en tuff period då jag fick hantera svåra saker. 
Det jag orkade intressera mig för var psykologi 
och själen. 

Bi lyser upp när vi kommer in på detta sam-
talsämne.

– Det är så givande och spännande med sjä-
len! Det är precis som att vår själ är outforskad 
för oss. Hur kan det vara så? Vi ser vår kropp 
men vi ser inte det som är här inne. Vi kan 
lägga märke till oväntade beteenden hos oss 

själva: Varför vill jag det här? Varför känns det 
såhär? Varför beter jag mig såhär? Det är som 
att delar av oss själva ligger i skugga.

när krafterna återvände började Bi fundera 
på själavårdare och terapeut som yrke. Hon 
kunde inte föreställa sig att hon skulle kunna 
jobba med terapi professionellt, men sen bör -
jade det gå upp för henne att det kanske visst 
skulle gå. Hon fick uppmuntran från olika 
håll och hörde talas om en internationell 
psykoterapeut utbildning på kristen grund i 
Danmark. Hon tog steget och satsade på att 
utbilda sig där. Fokus i utbildningen är att hjäl-
pa människor som varit utsatta för sexuella 
övergrepp. 

– Utbildningen passade mig eftersom jag själv 
har råkat ut för ett sexuellt övergrepp. Idag 
försöker jag hjälpa och stötta människor som 
varit utsatta för sexuella övergrepp och andra 
traumatiska upplevelser. Det är verkligen givan-
de att få vara med på en annan människas resa, 
när personen får upptäcka och förstå sig själv. 
Förhoppningsvis kan jag vara till hjälp där.

– Sexuella trakasserier och övergrepp kan 
påverka en person mycket negativt på flera 
plan. Trots att ämnet fått mer uppmärksamhet 
på senare år finns det mycket kvar att göra. 
Det är ett område som innehåller mycket skam 
och stigma och kan vara svårt att prata om. 
Jag arbetar med stödjande samtal och att både 

porträttet
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gå på djupet med hur tidiga relationer har 
påverkat människor – och hur man kan tänka 
och handla just nu idag för att hjälpa en per-
son som vill förändra något hos sig själv.

hur ser din tro på gud ut?
– Så länge jag vet om så har jag haft en tro på 
Gud, att Jesus är Guds son och att han har 
dött för vår skuld och uppstått. Jag har aldrig 
behövt fundera på om jag kan tro på det eller 
inte – det har varit självklart för mig. Det 
som jag däremot har fått jobba med är: Hur 
är Gud? Vår bild av Gud påverkas av vilka 
vi är och vad vi varit med om. I min uppväxt 
fick jag på olika sätt med mig bilden av Gud 
som sträng, anklagande och distanserad. Den 
gudsbilden påverkade min tro, min bild av mig 
själv och min relation till andra människor. 

– Bilden av Gud har förändrats till det bättre 
med åren. Jag började ställa mig frågan: Vad 
är kärlek? Jag började tro på Gud så som han 
beskrivs i Bibeln: att Gud är kärlek. Vad be
tyder det? Hur känns den kärleken? Vilken 
kärlek behöver jag? Gud är annorlunda än jag 
trodde från början och jag har fått en mycket 
varmare, tryggare och vänligare bild av Gud. 
Det är jag väldigt glad för, men det har tagit tid 
att jobba med det. 

– Jag har alltid velat lära känna Gud mer. 
Jag har sökt Gud i Bibeln, i kristen litteratur, 
men också i stillhet, bön, kontemplation och 
lyssnande. Då blir det en dialog, ett givande 
och tagande: ”Såhär har jag det, Gud” – sen 
får Gud tala till mig, vilket inte är så enkelt att 
förstå. Men det är något där i bönen som sker. 
Mycket handlar om att jag får berätta för Gud 
hur det är för mig, precis som man gör när 
man möter en terapeut eller en medmänniska. 
”Såhär känner jag, det här hade jag behövt, 
det här vill jag, sån här är jag.” Det har hjälpt 
mig att ta mig själv på allvar. Jag har fått göra 
upp med krav och förväntningar som vissa 
människor har förmedlat till mig. I bönen är 
jag sann och kan vara mig själv fullt ut.

Dalby församling erbjuder kristen djupmedi-
tation varannan onsdagskväll under hösten. 

– Det skulle jag vilja gå på men har haft 

svårt att få in det med tanke på mina arbets-
tider. Det händer något i tystnaden – det flyter 
upp tankar och känslor i vårt inre som vi 
kanske trängt undan. Där tror jag att Gud vill 
möta oss.

vad skulle du vilja säga till en person som 
längtar efter att tro på gud?
– Börja med att be och läsa evangelierna i Nya 
testamentet. Där visar Jesus dig vem Gud är. 

– Jag har tagit fram en meditationsövning 
som hjälpt både mig och mina klienter. ”Tänk 
på de egenskaper hos Gud som beskrivs i Nya 
testamentet: kärlek, glädje, frid, tålamod, 
vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och 
självbehärskning. Tänk: Om Gud är tålamod, 
vad betyder det för mig? Om Gud är vänlighet, 
vad betyder det för mig?” Det är dessa egen-
skaper han vill möta oss med. 

– Ordet ”vänlighet” har gjort mig väldigt be - 
rörd och jag vet inte riktigt varför. Jag blir så 
rörd när jag tänker på att Gud är vänlig mot mig.

text & foto: cia björk

Dalbybon Bi 
Gudmundsson 

arbetar idag 
som samtals- 

terapeut.
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under hösten 2021 började Mixtums 
15-årsjubileum planeras i stor förhoppning 
likväl som ovisshet. Pandemin hade redan 
drabbat körverksamheten hårt, och kanske 
skulle den också förhindra detta efter-
längtade firande. Hur skulle vi göra? När 
skulle det bli av? När det under vårvintern 
2022 äntligen stod klart – vi fick fira! – var 
det förstås en otrolig lättnad. Glädjen hos 
planeringsgruppen delades hos mixtumar-
na, nya som gamla, och en för Dalby kyrka 
ovanligt stor kör kunde efter den långa 
väntan till sist ställa sig på plats vid altaret 

och till vackert komp erinra sig själva och 
publiken om vad Mixtum är och står för: 
En salig röra, där välkomnande, nyfikenhet 
och kreativitet utgör körens själva ryggrad. 
Efteråt firades Mixtum med en stor fest på 
Eginogården, där sång och gemensamma 
minnen värmde upp i den kyliga marskväl-
len. Samtidigt som ett kapitel upplevdes gå 
mot sitt slut, tycktes konserten ge nytt liv åt 
en kör som haltat under tyngden av pande-
min. Vad Mixtums nästa kapitel innehåller, 
är det ingen som vet, men en sak är säker: 
Mixtum forever!                     my eriksdotter

Mixtum forever!

Välkommen till höstens program 2022 
med Trivselföreningen i Dalby församling

onsdag 7 september kl 14 
månadsmöte i eginogården 
Program: ”Grekisk dans för tan-
ter.” En grupp damer från Skillinge 
uppträder med dans i färgglada 
grekiska folkdräkter och berättar 
om danserna. Kaffe/te med dopp 
serveras till en kostnad av 50 kr. 
Betalas kontant på plats.

onsdag 5 oktober kl 14
månadsmöte i eginogården
Program: Klotet i Lund kommer 
och berättar om sin verksam-
het. De tar med sig lite varor för 
försäljning hos oss. Kaffe/te med 
dopp serveras till en kostnad av 
50 kr. Betalas kontant på plats.

måndag 14 november kl 14
pyssel i prästgården
Pysseldag inför julmarknaden. 
Välkomna att göra kransar, julkort 
och annat som vi kan sälja vid 
julmarknaden för att få in pengar 
till välgörenhet.

lördag 19 novmeber kl 11–16
julmarknad i prästgården
Hantverk, glögg, korv, kaffe 
med lussekatter, julspel, lotteri, 
julsånger och mycket mer. 
Auktion kl 15 i Prästgården.
Vi behöver frivilliga till detta.

Vår trivselförening behöver nya 
medlemmar, både kvinnor och 
män. Välkomna alla som vill vara 
med att göra skillnad. Anmäl ditt 
intresse till ordförande Anita Lars-
son, 51anita.larsson@gmail.com, 
0705-55 27 34.

Varmt välkomna till höstens program önskar styrelsen för Dalby kyrkliga trivselförening.

Vill du vara med i Mixtum? Kontakta Anita, se sid 16.
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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: mån kl 15.30–16.15
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 5/9

Mixtum  E
FÖR: gymnasieåldern och uppåt
TID: ons kl 18.00–19.30
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 7/9

Vuxna
Estridkören  E
Damkör
TID: tis kl 18.30–20.15
KÖRLEDARE: Carl Erik Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 6/9

Eginokören  E
Blandad kör 
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: tis kl 19.00–21.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 23/8

Dalby Vokalensemble  E
FÖR: yngre kvinnor som vill satsa 
mycket på sin sång. 
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: ons 19.30–21.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson. 
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 24/8

Dalby Kammarkör  E
Blandad kör
FÖR: avancerade sångare.  
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: mån 19.00–21.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 22/8

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

Våra  
arrangemang sker  
i samarbete med 
studieförbundet

Kulturskolans låg- 
och mellanstadiekörer
Vill du veta mer, kontakta oss  
på 046-359 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. 

ungdomsprojektet

Så mycket bättre
Ett musikprojekt för och med ungdomar i Dalby 
(från högstadieåldern och uppåt).
Några helger/dagar under hösten träffas vi, lär oss mycket om musik, rösten,  
stämsång, att ackompanjera och arrangera, ja till och med komponera om man vill.
Musiken/låtarna väljer vi själva.
Spelar du något instrument är det välkommet men inte nödvändigt.

ledare: Cornelia Karlsson, Alf Säther & Anita Andersson.
Anmäl dig senast 15/8 till: anita.a.dalby@gmail.com

konsert lördag 8 oktober kl 16.00 i dalby kyrka
Insamling till Act: Nödrop för Ukraina.
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KONSERTER Hösten 2022

Collegium Vox 
Humana – resa till 
Linköping-Söder-
köping/ Capella.

Konsert med Romele blåsorkester 
söndag 11 september kl 18 
hällestads kyrka
Tillsammans med sångerskan Lisa Romée 
och under ledning av Jon Lundberg bjuds 
det på melodier från några av våra mest 
kända och folkkära operor och musika-
ler uppförda på Broadway och West End. 
Insamling till Act: Nödrop för Ukraina.

Konsert med fransk musik 
söndag 25 september kl 18
bonderups kyrka
Medverkar gör Dalby Vokalensemble, Anita 
och Carl Erik Andersson. Det blir orgel-
musik på vår franskinspirerade digitalorgel 
och damkör a cappella: Messe à trois voix 
de femmes av André Caplet (1878–1925). 
Insamling till Act: Nödrop för Ukraina.

Körmusik från renässansen  
av Claudio Monteverdi
måndag 17 oktober kl 19.30
dalby kyrka
Körkonsert inom ramen för Lunds Körfes-
tival 2022, med renässanskören Collegium 
Vox Humana och stråkensemble, dirigent 
Anita Andersson. Insamling till Act: Nödrop 
för Ukraina

Körkonsert med Nobeltema
tisdag 18 oktober kl 17
magle konserthus, lund
Körkonsert inom ramen för Lunds Körfesti-
val 2022. Dalby Kammarkör och Nobelpro-
gram.

Malmö Kammarkör sjunger 5 december.
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Gospelkonsert med Arise
söndag 23 oktober kl 18 
dalby kyrka
Arise är en gospelkör som funnits 
i Perstorps församling i över 25 
år. Det har blivit många konser-
ter och samarbete under åren 
t ex med Sanna Nielsen, Gladys 
del Pilar, Janne Schaffer och inte 
minst: uppsättningen av rock-
musikalen Jesus Christ Superstar. 
Körledare är Aase Bengtsdotter 
Ericsson och denna kväll kommer 
att bli ett axplock av körens 
favoriter, både kända och okända 
gospellåtar. De lovar en härlig 
kväll med ballader, sväng och en 
hel del allsång. Insamling till Act: 
Nödrop för Ukraina.

Frukostkonsert
lördag 26 november kl 10
dalby kyrka
Frukostkonsert med kvinnliga 
förtecken i Adventstid med 
församlingens damkörer: Es-
tridkören & Dalby Vokalensem-
ble. Insamling till Acts Ko-kalv 
projekt: En ko kan förändra 
människors liv.

Advents- och Julkonsert
måndag 5 december kl 19
dalby kyrka
Malmö Kammarkör och deras 
dirigent professor Dan-Olof 
Stenlund, vid orgeln Carl Erik 
Andersson. Välkommen till en 
musikalisk glädjestund i Juletid 
då Malmö Kammar kör tradi-
tionsenligt gästar oss med sin 
Advents-och Julkonsert. 

Frukostkonsert
lördag 1o december kl 10
dalby kyrka
Frukostkonsert, bl.a. tidig jul-
musik av Schütz med Collegium 
Vox Humana.

Nobelfestligheter 
med Dalby kammarkör
lördag 15 oktober kl 15–22
dalby kyrka och tingshuset
15.00  Nobelmingel med dryck 

och tilltugg i Tingshus-
et. Presentation av årets 
nobelpristagare i litteratur.

16.00  Dalby kammarkör framför 
tonsatta dikter av svenska 
nobelpristagare genom 
tiderna i Dalby kyrka 
(konserten har fri entré)
Insamling till Act: Nödrop 
för Ukraina.

18.00  Middag i Tingshuset. Gästis 
serverar en trerättersmeny 
med festlig karaktär för 
konsertens tema, Dalby 
Kammarkör deltar i festen 
och bidrar till nobelfestlig 
inramning.

Biljetter till Nobelfesten säljs till 
allmänheten via Gästis. Konserten 
är gratis för alla. Mer information 
kommer under hösten.

Svenska 
Nobelpristagare
dalby kammarkör  
dirigent anita andersson
Sverige har sex författare som tillde-
lats Nobelpriset i litteratur, samt Dag 
Hammarskjöld, som efter sin död 
tilldelades Nobels fredspris. Flera av 
deras verk har blivit tonsatta för kör. 

Nobelprisen delades ut första 
gången 1901, och musiken är kom-
ponerad av ett urval av det senaste 
seklets främsta nordiska körtonsät-
tare. Kören sjunger de välkända Knut 
Håkansons Brusala, Sven-Eric Johan-
sons Snabbt jagar stormen, med 
texter av Erik Axel Karlfeldt, och 
Erland von Kochs psalm De blomster 
som i marken bor med text av Harry 
Martinson. Den danske tonsättaren 
Vagn Holmboe och den finske Kaj- 
Erik Gustafsson har tonsatt var sin 
dikt av Pär Lagerkvist, Vem är du? 
och Det är vackrast när det skym-
mer. Lokala nutida förmågor finns 
också representerade. Ett nyskrivet 
verk av Dalbyfödde kompositören 
Henrik Dahlgren som för körens räk-
ning tonsatt Harry Martinsons Sorg 
och glädje, i egen engelsk översätt-
ning, Sorrow and joy, och Lundakom-
positören Ulrika Emanuelsson som 
tonsatt Dag Hammarskjölds text Så 
var det, eller Där livet klingar ut, ur 
den efter Hammarskjölds död utgivna 
textsamlingen Vägmärken. Och den 
senaste i raden, Tomas Tranströmer, 
som tilldelades Nobelpriset 2011, vars 
kända dikt Romanska bågar tonsatts 
av Ingvor Stagling. Presentation och 
diktläsning av Ann Wirsén Meurling, 
som också sjunger alt i kören.

Temakonsert

Luciakonserter
söndag 11 december kl 16 & 18
dalby kyrka
Biljetter 50 kr, mer info kommer. 

Händels Messias (del 1)
söndag 18 december kl 18
dalby kyrka
Eginokören, solister, orkester. 
Dirigent: Anita Andersson. 
Biljetter 100 kr, mer info kommer.



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. 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

pastorsadjunkt
Lena Nord: 046-20 86 29
lena.nord@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

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

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

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
Bengt Lamartine: 046-20 86 24
Thomas Larsson: 046-20 86 25 
Linnea Gram och Sanna Lavén

kyrkskjuts
Du som har svårt att på annat sätt ta dig till kyrkorna/
Eginogården: kontakta Dalby taxi 046-20 22 80 och  
beställ resa i samband med kyrklig aktivitet.

Vi samarbetar med                 .
ansvarig utgivare  Per Lidbeck
grafisk form och layout Cia Björk/PCG Malmö
omslagsbild Saroj Gajurel, Pexels
tryck Trydells tryckeri, Laholm


