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Det var en juldag, då alla hade rest till 
kyrkan utom farmor och jag. Jag tror, att 
vi var ensamma i hela huset. Vi hade inte 
fått fara med, därför att den ena var för ung 
och den andra var för gammal. Och vi var 
ledsna båda två över att vi inte hade fått fara 
till ottesången och se julljusen. Men då vi 
satt där i vår ensamhet, började farmor att 
berätta. »Det var en man,» sade hon, »som 
gick ut i mörka natten för att låna eld. Han 
gick från stuga till stuga och knackade på. 
’Kära, hjälp mig!’ sade han. ’Min hustru har 
nyss fött ett barn, och jag måste göra upp 
eld för att värma henne och den lille.’ Men 
det var djup natt, så att alla människor sov. 
Ingen svarade honom.

orden ur selma lagerlöfs älskade 
novellsamling Kristuslegender får för en 
stund föra oss ut ur vår trygga vrå av 
adventsstämning till en paradox av kär-
lek och kärvhet, sökande efter glöd och 
värme. Sökandet efter det som ger liv.  

Sök det du söker men inte där du söker,  
säger Augustinus (354–430). Den vinter 

som nu stundar i kriget och den ekono-
miska krisens skugga får många att längta 
efter den värmande glöden: människor 
som i utbombade hus hungrar och huttrar 
kring gasoleldar, de som i skyhöga elpri-
sers spår fryser i kalla hus. Men längtan 
finns också efter en annan glöd. Den djupa 
meningens glöd, det dyrbara mötet med 
Gud, det som sker på djupet. Överallt 
pågår sökandet: på fester, genom resor, 
i naturen samtidigt som språket, för det 
heliga, det djupa, allt mer har gått förlorat. 
Och de som kan tala om det blir allt färre.  

Men där våra ord tystnar tar ett annat 
vid. Under adventstidens sista vecka 
sjunger vi i kyrkan O kom, o kom Imma
nuel, över tusen år gamla böner om att 
Gud i Jesus skall komma till oss för att 
rädda världen. Namnet Immanuel bety-
der ”Gud med oss” och pekar på Jesus.  
Det är hämtat ur profeten Jesajas bok 
där vi hör ”Jungfrun är havande och skall 
föda en son, och hon skall ge honom namnet 
Immanu El, ’Gud med oss’ ”( Jes 7:14). Så 
handlar tillvarons djupaste verklighet inte 

ingrid norén 
nilsson

komminister
dalby

Kärlekens glöd
i mörk natt
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om vårt sökande efter Gud – utan Guds 
sökande efter oss. 

Ett sökande som kulminerar under 
julnatten. Gud själv, den Evige, som 
funnits före all tid, bryter av kärlek till oss 
himlen itu och blir ett litet barn. Ett barn 
som föds i ett stall i Betlehem, en kall och 
smutsig grotta, i början av vår tideräk-
ning. Utsatthet och tillgivenhet. Liksom 
alla små är den lille beroende av sina för-
äldrar från första stund. Gud själv lägger 
sig i vår famn, redo att dela allt i våra liv, 
redo att ta emot vår kärlek.

Det har han fortsatt att göra, i varje 
människa som är sårad, plågad eller 
övergiven. Vi lever ofta i föreställning-
en att julen är ett firande för de med ett 
vackert hem och en harmonisk familj som 
dansar kring granen under skratt och 
sång. Det lilla barn som föds i utsatthet 
säger oss annat. Den kristna julen handlar 
om Immanuel, Gud som kommer för att 
vara med oss i vår utsatthet, i trasigheten, 
i nöden – liksom i glädjen! Gud med oss 
som manar oss att bli med-människor 
som lever med och för varandra.  

Det vill vi i församlingen vara för alla 
och särskilt för de unga som i sin vardag 
ofta saknar det språk för det djupa som 
tidigare varit så självklart. I det här bladet 
kan ni läsa om musikprojekt, ungdoms-
kvällar och en planerad mysteriemässa, 
några av de mötesplatser där vi vill ge 

dem rymd och plats för att utvecklas 
tillsammans, i sin identitet, i sitt sökande 
efter Gud. 

lagerlöfs man finner till slut det han 
söker: glöd i en nära nog utbrunnen eld. 
En vresig herde som vaktat över den låter 
honom plocka lite av glöden med sig. 
Med herden i släptåg beger sig mannen 
tillbaka till grottan där barnet har fötts. 
Synen av den nyfödde i den kalla hålan 
skakar om och herden plockar fram en 
liten skinnfäll att lägga barnet på. Då är 
det som om hans ögon öppnas och han 
ser det som han tidigare inte kunde se. 
Den lilla grottan, som förut var så mörk 
och dyster, värms inte längre bara av 
hans lilla taffliga glödrest. Allt fylls av 
ljus, av värme och toner av änglars sång. 
Av Guds kärleks glöd, den som finns där 
för oss alla, även om vi kan ha svårt att 
se den. Som det står på bönekort som en 
gång delades ut i kyrkorna:  Vem du än 
är, hur du än har det, så är du sedd, känd 
och älskad.

Lagerlöf avslutar: Och så lade farmor sin 
hand på mitt huvud och sade: »Detta skall 
du komma ihåg, ty det är så sant, som att jag 
ser dig och du ser mig. Det är inte på ljus och 
på lampor, som det kommer an, och det ligger 
inte vikt vid måne och sol, utan det, som är 
nödvändigt, det är, att vi äga sådana ögon, 
som kunna se Guds härlighet.»

Innehåll
 5  julmarknad i prästgården
   Lördag 19 november är det dags
 6  så mycket bättre
   Musikprojekt för unga i Dalby
 8  tonårshäng i dalby prästgård
  Lena Nord vill möta unga i byn

 12  gudstjänster
  Se hemsidan för senaste uppdateringar
 16 körer i dalby
 18  konsertprogram
 20 kontaktuppgifter



Unga ledare i 
Dalby församling
i dalby är vi välsignade med många unga 
ledare! På den lilla bilden syns de flesta av det 
drygt 30-tal unga som vill vara förebilder för våra 
konfirmander. Ledarna ses tillsammans med oss 
i arbetslaget för att planera våra konfirmand-
träffar. De ser till att det finns fika, att vi leker, 
hjälper till med undervisningen och leder 
andakter. Vi har många ledare i både 
Tjärögruppen och Pilgrimsäventyrs-
gruppen. Det första året får ledarna 
gå en utbildning som ges via stiftet för 
att få med sig viktiga verktyg om hur 
man är en bra ledare. Flera stannar som 
ledare i många år och är en stor tillgång 
för hela församlingen. Att vara konfir-
mandledare kan vara en väg in i kyrkan 
och en Gudsrelation, och är dessutom 
väldigt roligt!

Bli stilla låt tystnaden föra dig nära
Närvaron finns där en kraft som vill bära
Ja öppna det rum som står låst djupt inom dig
Barnet som bor där och stumt skriker: hör mig

Du är en bön
Gud är din bön

Låt oron få sjunka som stenar mot botten
Hela ditt liv är ett samtal med honom
Som bär universum och bor i ditt hjärta
Han delar ditt liv både glädjen och smärtan

Du är en bön
Gud är din bön

Bli stilla låt tystnaden föra dig nära
Närvaron finns där en kraft som vill bära
Ja våga den tillit som bor djupt inom dig
Lyssna till rösten som kallar dig följ mig

Du är en bön
Gud är din bön

psalm 762
ur mysterium – en mässa om livets insida
av ingmar johánsson. mässan uppförs
i eginogården söndag 5 mars kl 18.  
läs mer om mysterium på sidan 16.

Du är en bön
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JULMARKNAD 
LÖRDAG 19 NOVEMBER KL 11–16

DALBY PRÄSTGÅRD PÅ LUNDAVÄGEN 13

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

MARKNADSSTÅND
FISKEDAMM

KORV & GLÖGG
PONNYRIDNING

JULCAFÉ & LOTTERIER
BARNPYSSEL/FISKEDAMM

Insamlade medel kommer att fördelas 
av Trivselföreningen till goda ändamål.

11.00 ESTRIDKÖREN SJUNGER
11.30 TOMTEN KOMMER
12.00 ALLA BARN KAN TRÄFFA TOMTEN
12.30 LEVANDE JULKRUBBA MED UNGDOMAR
13.00 TOMTEN SJUNGER JULHITS
13.30 LEVANDE JULKRUBBA MED UNGDOMAR
14.00 KÖRSÅNG I TÄLTET
14.30 DANS KRING GRANEN (VID FINT VÄDER)
15.00 JULAUKTION

DALBY FÖRSAMLING MED TRIVSELFÖRENING INBJUDER TILL

EGINOBLADET JULEN 2022 VÅREN 2023 5  
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under pandemiperioden har vi, precis som många 
andra församlingar runt om i Sverige, tappat en hel del 
av vår ungdomskörverksamhet. Detta ledde fram till att 
göra ett ungdomsprojekt. Först var tanken att det enbart 
skulle vara inriktat på körsång men då jag kontaktat 
två ungdomliga ledare, Cornelia Karlsson & Alf Säther, 
som varit med i körverksamheten länge, växte lite andra 
tankar fram. Vi bestämde oss för att även ta med de två 
befintliga körerna Mixtum och MixDelight. Med initi-
ativtagaren ur dessa körer, Victoria Kurkus, växte ”Så 
mycket bättre” fram. Denna projektkurs har inneburit att 
ungdomarna som anmält sig fått lära sig mer om sin röst, 
fått individuella sånglektioner, provat att sjunga flera oli-
ka typer av körsång, valt ut sin musik och arrangerat om 
sin favoritlåt, ackompanjerat till andras låtar och provat 
på att skriva egna kompositioner. Detta resulterade i en 
konsert med ungdomarna och ungdomskörerna den 8 
oktober i Dalby kyrka. Vi träffades några helger under 
hösten och fick en väldigt fin sammanhållning.

Att ha med dessa unga ledare, som tidigare varit 
körsångare här, gav SÅ mycket åt det 
lyckade slutresultatet. Hoppas vi kan 
göra detta igen!

anita andersson, ledare

Ett musikprojekt för och med 
ungdomar i Dalby 

Viktor
Jag känner mig verkligen tack-

sam över att ha fått chansen att jobba 
med alla i projektet. Det har varit helt 

underbart att få se vad alla andra gjorde och 
att få jobba på min egen låt. Framförallt så älskar 

jag hur öppet och positivt detta var mot alla. 
Alla som varit med har blivit pushade att göra 

sitt absolut bästa men också att förstå att 
perfektion inte är något man måste sträva 

efter utan man ska sträva efter att dela 
med sig av känsla och att verkligen sjunga 

med själen och att så länge man 
har kul så lyckas man 

med det. 

Från vänster: Jesper, 
Viktor, Alvin, Nanna, 
Cornelia och Anneke.

Så mycket bättre
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Anneke
Projektet ”Så mycket bättre” 

har varit väldigt roligt! Jag förvän-
tade mig att lära mig mer om kom-

position, musik och sång och det har jag 
verkligen gjort. Alf, Cornelia och Anita har 
lett projektet väldigt bra och hjälpt till med 

kompositioner och utvecklingen av min 
sångröst på ett väldigt bra sätt. Det  
har dessutom varit spännande att 

lära känna andra ungdomar. 
Tack så mycket!

Nanna
 ”Så mycket bättre”-

projektet betydde att jag fick 
sjunga och spela musik med en 

massa trevliga människor. 
Jag lärde mig att sjunga mer själv, 

bli säkrare i stämmor och även 
att improvisera musik.

Alf Säther
ledare

Jag är alltid glad för att sjunga och 
spela. Att se ungdomarna idag, de också, 
bli lika medryckta i sångerna och musiken  

är hoppfullt och grymt kul. 
En ungdom som varit smått skeptisk till kör-

sång, blev överraskad efter en svängig sång jag 
lärde ut, av att kör kan vara så kul! Det tror jag 
och hoppas många fler skulle känna om de bara 

vågade prova ... t ex ungdoms körerna på 
Eginogården, där jag själv satt min fot  

och tagit ton många gånger!

Cornelia Karlsson
ledare

Ungdomsprojektet har varit väldigt gi-
vande för mig. Att skapa en konsert tillsam-

mans helt från grunden har gett utrymme 
för diskussion, nya insikter och möjlighet att 
samarbeta med nya människor. Och såklart 
en massa ny musik att lägga till på sin spel-

lista. Att ha en ledande roll i arrangering och 
komposition har gjort att jag funderat över 

saker i musik som det var längesen jag tänkte 
på. Projektet och ungdomarna inspirerar 

mig massor. Att vi är ett härligt gäng 
är stort plus såklart! 
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Vem kan motstå gratis film och hembakat fika?
Varje torsdag bjuds ungdomar i åk 8–9 till Prästgårdshäng  
kl 15.30–18.00 i Dalby prästgård. Lena Nord, 31-årig pastors- 
adjunkt, vill möta byns tonåringar med kärlek och respekt.

höstens första frost har klätt land-
skapet i krispig silverskrud dagen då jag 
möter Dalby församlings pastorsadjunkt 
Lena Nord i prästgården. Lena har arbe-
tat i församlingen sedan i somras. Hon 
möter mig med ett varmt leende utanför 
det stora gula huset. Jag är nyfiken på vad 
en pastorsadjunkt egentligen gör.

– Precis som en nyutbildad läkare gör 
AT-tjänst sin första tid gör en nyutex-
aminerad präst ett adjunktsår och får 
handledning av en mer erfaren kollega, 
berättar Lena. 

– Charmen med att vara pastors-
adjunkt är att man får ha ett finger i 
många syltburkar. Jag är med i barn-
grupperna någon gång per termin, håller 
i pastaandakter, begravningar, vigslar, 
högmässor och är med i konfirmand-
arbetet tillsammans med Ingrid som är 
min handledare.

Är det något i församlinglivet som 
ligger dig extra varmt om hjärtat?
– Barn och unga. Jag tycker att det är 
särskilt roligt att jobba med barn. Ung-
domar tycker jag är lite svårare, men 
mötet med dem är så värdefullt och 
viktigt. Jag önskar vara en sån person 
som jag själv mötte i kyrkan när jag var 
ung. Att de unga får känna att de får vara 
som de är, att det finns någon som älskar 
dem och att de inte behöver göra om sig 
för att passa in. 

varje torsdag kl 15.30–18.00 är Lena 
och en kollega ansvariga för Prästgårds-
häng för ung domar i åk 8–9 i Prästgår-
den. Det brukar vara ett tiotal som kom-
mer. Man får gärna ta med sig kompisar 
som inte varit med tidigare. 

Ungdomarna som droppar in till 
Prästgårdshänget verkar känna sig 

”Den 20 oktober såg 
vi Forrest Gump på 
Torsdagshänget”, 

berättar Lena Nord.

Tonårshäng i Dalby prästgård
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hemma i den mysiga prästgården. De går 
och plockar i skåpen och dukar fram fika 
som de äldre i församlingen med glädje 
har bakat till dem. Detta är en plats dit 
man får komma och umgås. Det bjuds på 
olika teman, som till exempel filmvisning, 
bakdag, bibelsnack. Hänget avslutas med 
en andakt, tankar att ta med sig hem.

– I torsdags fikade vi och såg på film, så 
mysigt! utbrister Lena. Forrest Gump – 
en riktig klassiker. Det är så fint att se hur 
trygga de är här, att de kan komma med 
sina frågor och skoluppgifter och vara 
som de är. Det är en jättefin mötesplats.

Vilka frågor ställer tonåringarna?
– Eftersom kyrkan är anonym för många 
unga idag och de inte har med sig lika 
mycket kunskap om den kristna tron som 
tidigare generationer, till exempel om de 
bibliska berättelserna eller vad en präst 
är och gör, är de ganska nyfikna på det 
praktiska. ”Brukar du svära? Varför inte? 
Får man gifta sig om man är präst?” De är 
nyfikna på vad vi är för typer och vad vi 
sysslar med. Sen är ungdomar idag väldigt 
bra på att tänka kritiskt, man vill tänka 
själv och ifrågasätta och komma fram till 
logiska svar vilket ibland kan vara svårt i 
kyrkan därför att Gud är större än vad vi 
kan förstå.

Har du någon hälsning till ungdomar 
som funderar på om Gud finns?
– Följ med och se! som Jesus säger till 
sina lärjungar. Ibland kan man inte förstå 
det logiskt om Gud finns, men är man 
nyfiken kan man komma till kyrkan 
och prata med oss. Man kan be – testa 

det! Det behöver inte vara svårt alls: 
”Hej Gud, jag vet inte om du finns …” 
Läs Bibeln! Där finns verkligen allt om 
människor och Gud. 

Söndagen den 5 mars 2023 kl 18 inbjuds 
alla, speciellt du som är ung, till Mysteri
um – en mässa om livets insida av Ingmar 
Johánsson i Eginogården (se s. 16).

Gillar du att sjunga, är du välkom-
men att vara med i någon av kyrkans 
ungdoms körer: MixDelight (åk 7–9) eller 
Mixtum (gymnasieåldern och uppåt).

Hur kom det sig att du blev präst?
– Jag kommer inte från en kristen familj, 
men jag gick i söndagsskola och kyrkans 
barntimmar när jag var liten och hade 
tidigt en uppfattning om att det måste fin-
nas någonting större. Jag ville konfirmera 
mig och veta om Gud finns och hur Gud 
är i såfall. Jag blev inte kristen under kon-
firmationsläsningen, men jag kände att 
kyrkan var en plats där jag trivdes väldigt 
bra och där jag blev bemött på ett fint sätt. 
Människor såg mig utan att döma och det 
gjorde stort intryck på mig. 

– Året efter att jag konfirmerats var 
jag i Taizé, ett kloster i norra Frankrike. 
Där blev jag verkligen drabbad av Gud. 
Jag fick samtala med munkbröderna 
som lever där. Det var så häftigt att höra 
hur Jesus betydde något i deras liv på ett 
världsomvälvande sätt. 
Det berörde mig 
djupt att unga 
människor 
kunde tänka 
sig att lämna 
allt och leva för 

”My mama always said: ’Life is like a box of chocolates.
You never know what you’re gonna get.’” 

forrest gump
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UNG I

KYRKAN
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Jesus och andra människor. Jag kände: 
”Wow! Nu tror jag på Gud och jag vill leva 
mitt liv för Jesus. Hur kan jag göra det?”

– Först var jag inne på klosterliv och 
besökte olika kommuniteter – men 
jag kände att det inte var min väg. Min 
längtan var att jobba inom kyrkan, kanske 
som kantor, men jag insåg att jag inte 
skulle bli tillräckligt bra på orgel. Jag gillar 
att be ofta och prata med människor om 
Jesus. Jag upplevde till slut att präst var 
min kallelse.

lena berättar att hon led av depres-
sion i början av sina präststudier och fick 
därför avbryta dem för en tid. Hon kände 
sig utanför och började tvivla på sig själv 

och sin prästkallelse. Hon fick problem 
med ångest och kan fortfarande ha det 
från och till. Hon berättar det på det mest 
naturliga sätt i världen och jag tänker: En 
präst som många kan identifiera sig med! 
Var och varannan människa kämpar med 
oro och ångest i perioder fast man kanske 
inte talar om det. 

– Jag tänker ofta på att det här med att 
vara kristen inte ger någon garanti för att 
livet blir lätt, menar Lena. Det återkom-
mer jag ofta till. Gud är med mig i min 
ångest. Även Jesus hade ångest, han svet-
tades till och med blod – han vet hur det 
är. Det är verkligen en tröst för mig. Jag är 
inte ensam i det här utan Gud är med mig.

cia björk

Lena Nord
På nattduksbordet: 
Bibeln, choklad och  
en anteckningsbok.

Äter gärna: något 
vegetariskt, eller ännu 
hellre, veganskt!

Om jag fick ta med 
en sak till en öde ö: 
Typiskt prästsvar:  
Bibeln!

Om jag bara fick  
lyssna på en låt  
resten av livet: 
Spiegel im Spiegel 
(Arvo Pärt).

Gillar: Film, musik  
och Jesus.

Ogillar: Själviskhet.

Egenhet: Älskar  
gamla tv-spel!
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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  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  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)

torsdagar
P  09.00–16.00  Torsdag i Präst-

   gården

P  15.30–18.00 Prästgårdshäng  
 för unga

fredagar
D  09.00   Morgonmässa

söndagar

 10.00   Mässa eller gudstjänst   
 i Dalby kyrka, Egino- 
 gården, Hällestad eller  
 Bonderup. Se sidan 12.

kryptan i dalby kyrka
onsdagar kl 18 jämna veckor

Kristen djupmeditation

introduktion ges 2023: 
12 januari kl 17, 8 februari kl 17, 8 mars kl 17 samt  

19 april kl 17. Efter introduktionen kan du delta så  
ofta du önskar onsdagar i jämna veckor kl 18.  
Vi mediterar i en timme fördelad på två pass.

kontaktperson: 
per.lidbeck@svenskakyrkan.se

Välkommen!

söker du lugn och andlighet i ditt liv?

I Dalbys krypta från 1100-talet hämtar vi kraft ur 
tystnaden burna av tidigare generationers böner.

Vi lär dig en metod för meditation som praktiseras 
inom Karmeliterorden världen över.

studiecirkel i hällestad

Söker du en andlig 
dimension i ditt liv?
Vill du fördjupa dig i 
den kristna förståelsen 
av livets gåtor?
Välkommen att vara med i vår  
samtalsgrupp i Hällestad. Vi träffas 
under en dryg timme en söndag  
i månaden och talar utifrån en  
gemensam bok om att tolka till- 
varon i ljuset av en tro på Gud.

Vi håller samtalen i en öppen  
och personlig ton.
kontaktperson: 
per.lidbeck@svenskakyrkan.se

EGINOBLADET JULEN 2022 VÅREN 2023 11  
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GUDSTJÄNSTER
dalby kyrkaD hällestads kyrkaH bonderups kyrkaB eginogårdenE allaktivitetshusetAprästgårdenP

För aktuell information se hemsidan: www.svenskakyrkan.se/dalby-forsamling

NOVEMBER
D   Sön 20 nov kl 10 

Domssöndagen
 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

DECEMBER
D  Sön 4 dec kl 10

 2 sön i advent
 Mässa
H  Sön 11 dec kl 10

 3 sön i advent
 Mässa 
D  Sön 18 dec kl 10

 4 sön i advent 
Mässa

B  Fre 23 dec kl 17
 Vi sjunger in julen
D  Julafton kl 10

 Julgudstjänst vid 
krubban

D  Julafton kl 14
 Julbön
D  Julafton kl 23

 Julnattsmässa
H  Juldagen kl 7 

Julotta
D  Juldagen kl 11

 Juldagsmässa
D  Annandag jul kl 11

 Annandagsmässa

B  Tors 31 dec kl 16
 Nyårsafton
 Nyårsbön 

JANUARI
D  Sön 1 jan kl 16

 Nyårsdagen
 Nyårsdagsmässa
D  Fre 6 jan kl 10

 Trettondedag jul
 Mässa
D  Sön 8 jan kl 10

 1 sön e trett
 Mässa
H  Sön 15 jan kl 10

 2 sön e trett
 Mässa
E  Sön 22 jan kl 10

 3 sön e trett
 Gudstjänst
D  Sön 22 jan kl 18

 3 sön e trett
 Mässa i kryptan
E  Sön 29 jan kl 10

 4 sön e trett
 Mässa

FEBRUARI
E  Sön 5 feb kl 10

 Kyndelsmässodagen
 Familjemässa
E  Sön 12 feb kl 10

 Sexagesima
 Frälsarkransmässa
H  Sön 19 feb kl 10

 Fastlagssöndagen
 Mässa
D  Ons 22 feb kl 18

 Askonsdagen
 Askonsdagsmässa  

i kryptan
E  Sön 26 feb kl 10

 1 sön i fastan
 Gudstjänst
D  Sön 26 feb kl 18

 1 sön i fastan
 Mässa i kryptan

MARS
E  Sön 5 mars kl 10

 2 sön i fastan
 Gudstjänst 
 ”Mysterium”
E  Sön 5 mars kl 18

 2 sön i fastan
 ”Mysterium-Mässa”
E  Sön 12 mars kl 10

 3 sön i fastan
 Mässa
H  Sön 19 mars kl 10

 Midfastosöndagen
 Gudstjänst 
D  Sön 19 mars kl 18

 Midfastosöndagen
 Taizémässa i kryptan
E  Sön 26 mars kl 10

 Jung Marie beb dag
 Mässa

APRIL
E  Sön 2 april kl 10

 Palmsöndagen
 Mässa, Estridkören

D  Tors 6 april kl 17
 Skärtorsdagen 
 Skärtorsdagsmässa  

i kryptan
H  Tors 6 april kl 19

 Skärtorsdagen 
 Skärtorsdagsmässa  

med fotatvagning
E  Fre 7 april kl 10

 Långfredagen 
 Långfredagsgtj
D  Lör 8 april kl 23

 Påskafton 
 Påsknattsmässa  

i kryptan
H  Sön 9 april kl 10

 Påskdagen
 Påskdagsmässa 
B  Mån 10 april kl 10

 Annandag Påsk 
 Familjemässa  

E  Sön 16 april kl 10
 2 sön i påsktiden 
 Mässa

E  Sön 23 april kl 10
 3 sön i påsktiden 
 Gudstjänst
D  Sön 23 april kl 18

 3 sön i påsktiden 
 Mässa i kryptan
E  Sön 30 april kl 10

 4 sön i påsktiden 
 Frälsarkransmässa

MAJ
H  Sön 7 maj kl 10

 5 sön i påsktiden 
 Mässa
E  Sön 14 maj kl 10

 Bönsöndagen
 Mässa
E  Tors 18 maj kl 10

 Kr himmelsfärdsdag
 Himmelsfärdsmässa
E  Sön 21 maj kl 10

 Sön f pingst
 Gudstjänst
D  Sön 21 maj kl 18

 Sön f pingst
 Taizémässa i kryptan
H  Sön 28 maj kl 10

 Pingstdagen
 Festmässa
B  Sön 28 maj kl 18

 Pingstdagen
 Mariamässa

SÖNDAGSSKOLA
Första advent börjar 
söndagsskolan igen!  
Håll utkik på facebook 
och hemsidan för aktuell 
information!

Renovering av  
Dalby kyrka
Från och med 10 januari 
2023 hålls gudstjänster och 
högmässor i Eginogården 
då Dalby kyrka renoveras.
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Vårprogram 2023 
Dalby kyrkliga trivselförening

söndag 22 januari  
i eginogården
Direkt efter gudstjänsten, som 
är kl 10, håller Trivselföreningen 
sitt upptaktsmöte för terminen. 
Vi gästas av Anna Alebo, kaplan 
på Killans bönegård på Österlen. 
Hon berättar om Killan och 
dess verksamhet. Vi bjuder på 
kaffe/te och en fralla. Alla är 
välkomna!

onsdag 1 februari  
kl 14 i eginogården
Program: Olivodling i 
Italien. Jan Bengtsson 
från Björnstorp berättar 
och visar bilder. Kaffe/
te med dopp serveras 
till en kostnad av 50 kr. 
Betalas kontant på plats.

onsdag 1 mars kl 14 årsmöte i eginogården
Årsmötesförhandlingar och därefter underhållning 
med ”Arturs töser” som sjunger skånska visor och 
läser berättelser från Skåne. Kaffe/te med dopp 
serveras. Föreningen bjuder på detta.

onsdag 5 april kl 14 i eginogården
Program: ”och julen vara ska till påska”. Anita Lars-
son berättar om påsktraditioner. Vi serverar lite 
påskmat till en kostnad av 100 kr. Betalas kontant 
på plats. Anmälan göres till Elvy Larsson på tel  
070-522 63 94 eller elvy.dalby@gmail.com

onsdag 3 maj kl 9-17 vårutfärd
Utflyktsmål ännu inte bestämt, men boka dagen.  
Vi återkommer med mer information om detta.
Anmälan göres till Elvy Larsson på tel 070-522 63 
94 eller elvy.dalby@gmail.com

medlemsavgift för 2023 på 70 kr 
Insättning på bankgiro 818-7262. Tack!

varmt välkomna till vårens program önskar  
styrelsen för dalby kyrkliga trivselförening
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Anna Alebo.

Öppet hus varje 
torsdag i Dalby 
Prästgård
på lundavägen 13 i dalby

Du som är ledig en torsdag är välkom-
men till vår fina prästgård. Dörren är 
öppen kl. 9-16. Du är varmt välkommen 
in i gemenskapen och kan komma och 
gå när du vill. Tillsammans sysslar vi 
med olika kreativa saker. I köket bakas 
det och i snickarboden snickras det, 
till våren planterar vi, etc. etc. Det går 
också bra att bara dela gemenskapen 
och sitta i en skön stol och läsa en 
bok. Vi fikar tillsammans och lär känna 
varandra. Ingen anmälan, kom när du 
har tid! Välkommen!

diakoniassistent
jessica hörlin
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Anders Blomstrand bjuder  
på ostkaka och berättelser
söndag 18 december i eginogården
I anslutning till min 90-årsdag vill jag inbjuda till 
kyrk kaffe med småländsk ostkaka efter mässan den 
18/12, vid kl 11 i Eginogården. Jag kommer att berätta 
om ”Mina smålandspräster i fem generationer”. Inga 
presenter men gärna kollekt till ”Världens barn”.

Välkomna!
anders blomstrand, kyrkoherde emeritus

Renovering i Dalby kyrka
från 10 januari 2023 kommer Dalby kyrka att hållas 
stängd för verksamheter. Vi kommer att renovera den in-
vändigt under cirka ett halvt år. Koret kommer att förändras 
och bli större, tak och väggar görs rena. Bänkarna målas 
om och bänkar läggs till längst bak. En trappa till läktaren 
kommer att placeras vid norra väggen, etc. Hela genomför-
andet beskrivs utförligt i den lilla utställningen som kan ses i 
vapenhuset. Efter sommaren kommer Dalby kyrka att ”åter-
invigas” under festliga omständigheter. Troligen i september 
månad. Håll utsikt efter mer information.

Under renoveringen kommer gudstjänster att firas i Egino-
gårdens stora sal i Dalby samt ibland i Hällestads och Bonde-
rups kyrkor, då kyrkskjuts kan användas. Dop, begravningar, 
etc. kan hållas på alla dessa platser. Dock med vissa restriktio-
ner januari–mars.                                         per lidbeck, kyrkoherde

ny församlingsvärdinna 
är Helena Dahlqvist. Helena är 
kockutbildad, har barn i våra  
barntimmar och bor i Dalby.

ny ekonom 
är Gunilla Heimdahl.  

Gunilla kommer från Småland  
och bor i Lomma. Hon har  
arbetat med bostadsrätts- 

föreningars ekonomi tidigare.

Söndagsskolan
Nu börjar söndagsskolan igen! 
Den första advent ses vi första 
gången och fortsätter sedan 
tillsammans under söndagarna 
i advent, fram till jul. Efter jul-
lovet fortsätter vi med träffar 
varannan söndag. 

Söndagsskolan är till för att 
barnen på sätt som de kan 
förstå ska kunna ta till sig och 
upptäcka Guds Ord. En bit in 
i gudstjänsten samlas barnen 
i kryptan där de tillsammans 
med ledarna får utforska 
dagens tema! 

Frågor? Kan du tänka dig 
att hjälpa till? Kontakta Ingrid: 
ingrid.norennilsson@ 
svenskakyrkan.se 

Välkomna!

Ekumeniskt bibelstudium
Längtar du efter att borra ner dig i Markusevangeliet 
tillsammans med kristna vänner från olika traditioner? 
välkommen på bibelstudium varje tisdag kl 19.30-21.00 
i dominikanernas konvent på sandgatan 8 i lund

Studiet leds av broder Pierre-André 
Mauduit, OP och komminister Ingrid 
Norén Nilsson. Ingen föranmälan krävs, 
det är bara att dyka upp. Välkommen!

”I den gemensamma läsningen av 
evangeliet möter vi Gud och varandra – 
ett litet steg på vägen mot den Kyrkans 
enhet som vi alla är kallade att söka.”

frågor? 
Kontakta Ingrid: ingrid.norennilsson@svenskakyrkan.se 
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Ingrid och br Pierre-André.
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BARNVERKSAMHET 
VÅREN 2023
Aktiviteterna startar vecka 3 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.

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 • kristen tro • snacka

alla ni som går i åk 8 och 9

vårupptakt 12 januari 2023

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

Soppluncher
Under våren bjuds det på enkel  
soppa med bröd (50 kr) följande  
torsdagar kl 12.00 i Eginogården:

torsdag 26 jan
torsdag 23 feb

torsdag 23 mar
torsdag 27 apr

Sommar-
lunch

torsdag 1 juni
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Medverkar gör ungdomskörer, 
konfirmander och unga ledare

mysterium – en mässa om 
livets insida är Ingmar Joháns-
sons första och mest kända mässa 
och kallas ibland för en rock- 
lyrisk mässa. Den skrevs redan 
1994. Sen dess har den framförts 
i många kyrkor och många sam-
fund i Sverige. Flera av sångerna 
används idag som psalmer och 
inte enbart som en del av mässan. 

Mysterium 
                          en mässa om livets insida

ingmar johánsson har sedan sin 
skivdebut på 70-talet varit en av de 
viktigaste artisterna inom svensk, 
kristen musik. Som låtskrivare visade 
han att man kunde skriva texter som 
inte nödvändigtvis måste följa mallar 
vad gäller ämne och stil vilket upprört 
en del men som för de allra flesta varit 
uppmuntrande och befriande.

Han skrev också, tillsammans med 
Tomas Andersson Wij, låten ”Där får 
jag andas ut” på Wijs andra skiva, Ett 
slag för dig. Låten skrevs med inspi-
ration från Johánssons barndomstid i 
Pingstkyrkan.

Ingmar var kyrkoherde i S:t Johan-
nes församling i Stockholm mellan 2012 
och 2018.

söndag 5 mars 2023
eginogården kl 18.00

SKRIV IN I KALENDERN REDAN NU!

Tema
UNG I

KYRKAN
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 KÖRER I DALBY
Ungdomar
MixDelight   E
FÖR: åk 7–9
TID: mån kl 15.30–16.15
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
VÅRUPPSTART: mån 9/1

Mixtum  E
FÖR: gymnasieåldern och uppåt
TID: ons kl 18.00–19.30
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
VÅRUPPSTART: ons 11/1

Vuxna
Estridkören  E
Damkör som arbetar i projektform 
vår/höst. 
KÖRLEDARE: Carl Erik Andersson. 
Kontakta honom för mer info.
PLATS: Eginogården (tisdagar)

Eginokören  E
Blandad kör 
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: tis kl 19.00–21.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
VÅRUPPSTART: tis 10/1

Dalby Kammarkör  E
Blandad kör
FÖR: avancerade sångare.  
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: mån 19.00–21.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
VÅRUPPSTART: mån 9/1

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

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. 

Våra  
arrangemang sker  
i samarbete med 
studieförbundet

Kontakt-
uppgifter till 

församlingens 
kör ledare hittar 

du på baksidan av
 Eginobladet.
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reflekterar över höstens mycket trevliga 
Nobelfirande den 15 oktober i Dalby kammarkörs 
regi som inleddes med bubbelmingel i Tingshuset 
följt av en väldigt trevlig temakonsert i vår vackra 
fullsatta kyrka – Svenska nobelpristagare i ord 

och ton – av Dalby kammarkör och instrumenta-
lister. Efter konserten tillbaka till Tingshuset för 
en fantastisk trerätters och uppskattade inslag av 
underhållning. Låt detta bli en tradition!

sven holmgren

Nobelfestligheterna med Dalby kammarkör 
i oktober gav mersmak
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KONSERTER Julen 2022 
Våren 2023

Advents- och julkonsert
med malmö kammarkör
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Lördagskonsert
lördag 1o december kl 10
dalby kyrka
Kören Collegium Vox Humana 
sjunger lovsång och julsång av 
Heinrich Schütz. År 2022 är det 350 
år sedan han dog. Han var sonen till 
en värdshusvärd, föddes 1585 och 
anses som den största tyska kom-
positören före Bach. Mäktiga mäns 
intresse för kultur möjliggjorde hans 
klassresa, men Schütz hindrades 
också i sitt skapande av mäktiga 
mäns intresse för krig, något som 
varade i 30 år. Vi kommer sjunga 
några exempel på denna tidiga 
barockmusik, tillsammans med lite 
glimtar ur Henirich Schütz liv – i 
en annan tid, i ett oroligt Europa. 
Insamling till Acts Ko-kalv-projekt.

Vi sjunger in advent 
söndag 27 november kl 16 
dalby kyrka 
Med Emelie Torstensson  
& Carl Erik Andersson.

Vi sjunger in julen 
fredag 23 dec kl 17  
bonderups kyrka 
Med Christer Arwidson  
& Carl Erik Andersson.

Lördagskonsert
lördag 26 november kl 10
dalby kyrka
Lördagskonsert med kvinnliga för- 
tecken i Adventstid med försam-
lingens damkörer: Estridkören & 
Dalby Vokalensemble. Insamling  
till Acts Ko-kalv-projekt.

Martin Berggrens Trio  
gästar Eginogården
söndag 15 januari kl 16 
eginogården
Martin Berggren Trio spelar per-
sonlig jazz med stark skandinavisk 
touch. Martins kompositioner är 
som berättelser där alla känslor 
får plats. Hans pianospel är lyriskt 
och lekfullt och gruppens lyhörda 
samspel hamnar alltid i fokus. Trion 
har bl a spelat på Ystad Jazzfestival 
2018, anordnat en slutsåld konsert 
med Nils Landgren i Mariakyrkan 
i Båstad sommaren 2019 och blev 
inbjudna att spela på Jazz Baltica i 
Tyskland sommaren 2021.

Mysterium – en mässa om 
livets insida med ungdomar
söndag 5 mars  
eginogården kl 18 
Medverkar gör ungdomskörer, 
konfirmander och ungaledare.  
Se mer info på sidan 16.

Luciakonserter 
söndag 11 december 
kl 16.00 & 18.00 i dalby kyrka 
Medverkar gör församlingens körer: MixDelight, Mixtum och Dalby 
Vokalensemble. (Insläpp 30 min före). Vi samlar in pengar till Acts jul-
insamling: Bryt en tradition, alla flickors rätt till ett värdigt liv. Vi säljer 
biljetter à 50 kr (för alla) där pengarna går oavkortat till detta ange-
lägna ändamål. Biljetterna börjar säljas måndag 14/11, Dalby pastorsexp 
vard 10-12, Blomsteraffären Knopp & Stjälk, Dalby Centrum.

måndag 5 december kl 19 dalby kyrka
Malmö Kammarkör och deras dirigent professor Dan-Olof Sten-
lund, vid orgeln Carl Erik Andersson. Välkommen till en musikalisk 
glädjestund i Juletid då Malmö Kammar kör traditionsenligt gästar 
oss med sin Advents-och Julkonsert. Fri entré!
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Musikal Sing-along med 
Christer Arwidson och  
Carl Erik Andersson
onsdag 15 mars kl 19 
eginogården 
Christer har medver-
kat i uppsättningar 
med Skånska Operan, 
Operafabriken, Under-
hållningspatrullen, Lilla 
Operan, Trelleborgsrevyn, Opera 
i Ystad, Lunds Kammaropera med 
flera. Han har också stor vana från 
olika konsertsammanhang, events 
och högtidsstunder. Sjunger även i 
Helsingborgs Konserthuskör. 

Jungfru Marie Bebådelsedag 
– medeltida musik 
söndag 26 mars kl 18  
bonderups kyrka
Medverkande: Collegium Vox 
Humana.

Psalm Sing-along
onsdag 19 april kl 19 
eginogården
Sing-along tillsammans med för-
samlingens musiker & präster

Musikcafé med godbitar  
ur Eginokörens melodi- 
skafferi
söndag 7 maj kl 16 
eginogården

Estridkören bjuder på  
sina favoritsånger
söndag 14 maj kl 18 
hällestads kyrka

foto: mac ruzic

g f händels oratorium 

Messias 
med eginokören
söndag 18 december kl 18 
i dalby kyrka

Messias – ett sakralt ora-
torium för kör, solister och 
orkester av G F Händel med 
text av C Jennens.

dirigent: Anita Andersson. 
solister: Ann-Margreth Ny-
berg, Alice Akhlaghi, Joar Sö-
rensson och Gustaf Johansson. 
kapellmästare: Britt Fors-
strömson. 
instrumentalister från MSO.

”Damerna ombedes komma 
utan krinolin och Herrarna 
utan värja.” Så annonserades 
premiären av Händels Oratorium 
Messias, den 13 april 1742 i ”Mu-
sic Hall”, Dublin. På detta sätt 
kunde man ta in 700 personer, 
istället för 600.

Hur musiken klingade för 265 
år sedan vet vi inte riktigt, men 
kören bestod av professionella 
basar, tenorer och altar tillsam-
mans med 16 gossopraner, 7 
solister och en liten orkester.

Det var inte förrän långt efter 
Händels död, som stora masto-
dontframföranden blev aktuella.

Händel själv framförde många 
olika versioner av verket – 
anpassade till sångare, lokaler, 
publik, tillgången på instrumen-
talister, m.m.

Messias är ingen liturgisk 
musik, den är inte medvetet 
knuten till någon speciell kyrklig 

högtid eller årstid. Det första 
framträdandet ägde rum under 
fasteperioden och numera för-
knippar man delar ur verket med 
Julen, t ex körsatsen ”For unto 
us a child is born”. Men kanske 
passar Messias allra bäst under 
adventstiden. 

advent är en tid av två an-
komster:

1. Ankomsten av Kristus i enkel-
het och fattigdom, som ett 
hjälplöst barn i Betlehem.

2. Ankomsten i makt och ära, för 
att döma levande och döda.

I advent lever vi mellan dessa 
två ankomster; Kristus har kom-
mit och vi lever genom honom 
i tro, Kristus kommer återigen 
och vi ser fram emot denna 
återkomst med hopp.

I år framförs den första delen 
ur oratoriet, 2024 planerar vi att 
framföra resterande delar.

vi säljer biljetter till denna 
konsert à 150 kr/biljett fr o m  
28 november. Förköp: Pastors-
exp, Lundavägen 5, kontant & 
Swish, vardagar kl 10-12,
Blomsteraffären Knopp & Stjälk, 
Dalby Centrum, kontant & 
Swish, vardagar kl 9-18, lördagar 
kl 9-14. Överblivna biljetter säl-
jes vid dörren på konsertdagen.  
Insläpp kl 17.30. Välkommen!

Collegium Vox Humana.
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Dalby församling
pastorsexpeditionen
Eginogården
Lundavägen 5
247 50 Dalby
046-20 86 00 
dalby.pastorat@svenskakyrkan.se
Bianca Timm: 046-20 86 10

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

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

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

kyrkokamrer 
Gunilla Heimdahl: 046-20 86 11
gunilla.heimdahl@svenskakyrkan.se

församlingsvärdinna
Helena Dahlqvist, 046-20 86 06
helena.dahlqvist@svenskakyrkan.se

swish kollekt 123 222 06 14

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
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 Anugrah lohiya, Pexels
tryck Trydells tryckeri, Laholm

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 
vår? 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
Vår församlingsvärdinna behöver 
frivillig hjälp ca en gång per månad 
när vi gör soppor och pannkakor till 
alla som vill komma på lunch hos 
oss. Uppgiften är enkel matlagning 

under församlingsvärdinnanss led-
ning samt att duka och vara värd 
eller värdinna. Din insats är mycket 
välbehövlig och du är starkt efter-
längtad! Anmäl dig till Bianca på 
expen. Se uppgifter nedan. 

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


