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när jag sätter mig vid skriv
bordet för några reflekterande 
tankar över höstens intåg har 

juni precis börjat. Fåglarna spelar utan
för mitt fönster, solen ler sitt varmaste 
leende och studenterna sjunger om sin 
ljusnande framtid. Försöker stanna vid 
Lina Sandells odödliga textrader om 
”Blott en dag, ett ögonblick i sänder” 
– en utmaning minsann, i tider då 
människan lever så som om mycket 
borde varit gjort redan i går. 

Upplevelsen av höstens månvarv ter 
sig olika beroende på vem vi pratar 
med, eller utifrån vilken medmänniskas 
skor vi väljer att dra på oss. Gårdagen 
tillbringades hos Migrationsverket 
i Malmö. Var där som support för 
en av våra papperslösa invandrare. 
Prästkragen var på plats runt halsen, 
anteckningar och mobil bars i höger 
hand och munskyddet i vänster. Tänkte 
att det kanske kunde komma till pass 
i stökig miljö med människor så tätt 
inpå varandra. 

Vanligtvis upplever jag min präst

identitet och i synnerhet min krage som 
ett starkt och väl slipat verktyg – obe
roende av vilka människor jag möter 
eller i vilket sammanhang jag rör mig. 
Så inte på Migrationsverket. Där var 
jag bara en i mängden bland somalier, 
syrier, iranier och någon enstaka förvir
rad amerikan. 

Säkerhetsvakten som mötte oss 
pekade inte enbart med fingret eller 
ens handen – det var hela armen som 
gällde. I mitt tycke onödigt auktoritär, 
men gjorde säkert sitt jobb på ett bra 
och effektivt sätt. Efter lång väntan fick 
vi så till slut träffa handläggaren, en 
trevlig ung kvinna som på perfekt ara
biska – och svenska – redogjorde för 
min väns situation. Utvisningsbeslutet 
hade tagits i Högsta Domstolen och så 
vunnit ”laga kraft”. Ett oåterkalleligt 
beslut som inte kan överklagas och 
som innebär en villkorslös återresa till 
hemlandet. Ett hemland där korrup
tion, mord, orättvisor, våld och psykisk 
terror är vardagsmat. Inte ens i mötet 
med den egna familjen går man säker. 
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i trasiga skor



 

Att konvertera från islam till kristen
dom gör man inte ostraffat. 

Det var med tårar rinnande nedför 
kinderna han lämnande Migrations
verkets lokaler. Mitt munskydd åkte 
oanvänt i papperskorgen på väg ut mot 
bilen. Avståndstagande, handhygien 
och restriktioner hade gjort Hemköp i 
Dalby gröna av avund – eller av olust
känslor. Vi satt ganska tysta på väg 
hem. Hösten hade gjort sitt intåg i min 
väns liv – med full kraft. 

Mycket i våra liv handlar inte sällan 
om perspektiv. Perspektiv på hur det 
levs och hur det format sig. Bitterhet, 
tacksamhet, sorg och glädje i en många 
gånger obegriplig blandning. Snarlik 
en skånsk höststorm på så sätt att den 

också ger många människor nytt mod, 
livskraft och framtidstro. Studentskrå
let utanför fönstret vill vittna om det, 
nya friska idéer i en levande Dalby 
församling, kyrkorenovering och goda 
medarbetare likaså.

Visst är hösten en tid för reflektion. 
Så om du orkar, om tillfället ges, grip 
då det och utsätt dig själv för obehaget 
i en medmänniskas för trånga eller 
skavande skor. Rör dig bort från den 
vardag som är din, se tillvaron från 
en annan horisont. Vad kan kännas 
mer meningsfullt eller viktigt – om än 
bara för en kort tid – att få känna sig 
Kristuslik?    

Med önskan om Guds rika välsignel
se till er var och en!
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”Mycket i våra liv handlar 
inte sällan om perspektiv.”

Prästgårdsverksamheten 
Till hösten kan vi äntligen starta vår diakonala 
verk samhet i Dalby prästgård igen. 

startdatum är torsdag 16 september och 
framöver är prästgården på Lundavägen 13 öppen 
alla torsdagar för daglediga kl. 09-16. 

Du är välkommen att vara med oss i vår fina 
gemenskap i de fantastiskt vackra miljöerna som 
huset och trädgården erbjuder. Man är fri att pyssla 
med det man vill; man kan påta i trädgården, baka, 
snickra, fixa och dona i huset eller kanske bara sitta 
i trädgården och läsa en bok. Tillsammans bygger vi 
en otvungen gemenskap och fikar, samtalar och har 
trevligt tillsammans! Det blir många goda skratt vi 
delar med varandra under en dag. Du är välkommen 
varje torsdag eller bara när du känner för det. Känn 
dig varmt välkommen till oss!

Jessica Hörlin, diakoniassistent jessica.horlin@
svenskakyrkan.se

Att få tala 
med någon
Du kan alltid kontakta 
oss för själavård, bikt och 
stöttande samtal. Vi är tre 
präster och en diakoniassis-
tent som löpande arbetar 
med att möta den som be-
höver tala om det såriga och 
jobbiga i livet. Vi har även 
vissa begränsade möjligheter 
att hjälpa dig i akuta kriser. 
Vi har givetvis tystnadsplikt 
enligt kyrkans regler. 

Anmäl att du önskar 
kontakt till expeditionen 
eller kontakta präst eller 
diakoniassistent via mail  
eller telefon. 
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kåseri om en banbrytande  
kyrklig förnyare:

”Fader Gunnar”
fredag 10 september 2021 kl 15.00  

i eginogården

Tidigare socialchefen Thomas Rosendal kåserar 
om sin far – en gång ”Fader Gunnar” med hela 
Sverige. 

Gunnar Rosendal tog initiativ till  
rörelsen ”Kyrklig förnyelse” samt  
publicerade en rad skrifter som  
liturgiskt och teologiskt kom att påverka  
Svenska kyrkan starkt under 1900-talets mitt. 

Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring är att be med kroppen.  
Det är att röra på sig i lagom takt i tystnad 
och i gemenskap. Pilgrimsvandring 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. 

Under hösten kommer vi när läget tillåter att 
genomföra en några timmar lång pilgrims-
vandring i vår vackra närmiljö.

Vi avslutar som brukligt med en kort pilgrims-
mässa.

intresseanmälan att vara med till:
per.lidbeck@svenskakyrkan.se
Mer information kommer på vår hemsida.

D

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

Du får lära dig en metod som används i kar-
meliterkloster jorden runt. Kristen djupme-
ditation har sitt rum i Dalby kyrkas krypta, 
onsdagar i jämna veckor kl 18–19 under  
hela hösten. start onsdag 8 september.

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

Trons Mysterier
Välkommen in i en 
spännande värld som innehåller 
mer än någon kan ana. 
Vi träffas i Hällestads kyrkas studiehörna.  
Vi läser en engagerande bok om kristen tro  
och talar om dess många engagerande frågor.  
Vi dricker en kopp te och samtalar. 
Mer information: 
per.lidbeck@svenskakyrkan.se H

E

dagen inleds med guidning  
av dalby kyrka kl 14.00 

med domkyrkoguide Anita Larsson

arr: kulturkvadranten 
och dalby församling

D

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 6 november 
bjuder vi på kaffe och kaka i Dalby kyrka.
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AUGUSTI
D   Sön 22 aug kl 10 

12 sön e tref
 Gudstjänst

H  Sön 22 aug kl 18 
Sommarkvällsmässa

D   Sön 29 aug kl 10 
13 sön e tref

 Mässa

SEPTEMBER
D   Sön 5 sep kl 10 

14 sön e tref
 Frälsarkransmässa

D  Sön 12 sep kl 10 
15 sön e tref 
Mässa

D   Sön 19 sep kl 10 
16 sön e tref

 Mässa

B  Sön 19 sep kl 18 
16 sön e tref

 Mariamässa

D   Sön 26 sep kl 10 
17 sön e tref

 Gudstjänst m dop

H  Sön 26 sep kl 18 
17 sön e tref

 Kvällsmässa

OKTOBER
D   Sön 3 okt kl 10 

Helige Mikaels dag
 Mässa

D  Sön 10 okt kl 10 
Tacksägelsedagen

 Skördemässa

H  Sön 10 okt kl 16 
Tacksägelsedagen

 Skördegudstjänst

B  Sön 10 okt kl 18 
Tacksägelsedagen

 Skördegudstjänst

D   Sön 17 okt kl 10 
20 sön e tref

 Gudstjänst 

D   Sön 24 okt kl 10 
21 sön e tref

 Mässa

B  Sön 24 okt kl 18 
21 sön e tref

 Mariamässa 

D  Sön 31 okt kl 10 
22 sön e tref

 Mässa

NOVEMBER
D   Lör 6 nov kl 10 

Alla helgons dag
 Helgonmässa  

i kryptan

B  Lör 6 nov kl 16 
Alla helgons dag

 Minnesgudstjänst

D  Lör 6 nov kl 18 
Alla helgons dag

 Minnesgudstjänst

D  Sön 7 nov kl 10 
Sön e Alla hel dag

 Mässa

H  Sön 7 nov kl 16 
Sön e Alla hel dag

 Minnesgudstjänst

D   Sön 14 nov kl 10 
Sön f Domsön

 Gudstjänst

D   Sön 21 nov kl 10 
Domsöndagen

 Frälsarkransmässa

D   Sön 28 nov kl 10 
1 sön i advent

 Festmässa

D   Sön 28 nov kl 16 
1 sön i advent

 Vi sjunger in advent

B  Sön 28 nov kl 18 
1 sön i advent

 Adventsgudstjänst

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

GUDSTJÄNSTER
dalby kyrkaD hällestads kyrkaH bonderups kyrkaB eginogårdenE allaktivitetshusetAprästgårdenP

Vänskapshelg
Den 10–12 september går en vänskapshelg  
tillsammans med S:t Thomas katolska församling 
av stapeln i Dalby! 

Kring kyrkan, Eginogården och Prästgården kommer 
det med start i fredagens sjungna vesper (aftonbön) 
att krylla av aktiviteter – och församlingsbor i alla åld-
rar, hoppas vi! Dansuppvisning, föredrag och visning 
av Dalby Heligkorskyrka, lek och skoj för de yngsta 
är några av punkterna på programmet. Själabodens 
restaurang & café kommer att anordna lunch och 
eftermiddagscafé i Eginogårdens trädgård.
Ta chansen att lära känna dina katolska och svensk-
kyrkliga syskon lite bättre! Välkomna!

Program för helgen
Ingen föranmälan behövs men vi följer självfallet de 
restriktioner som råder och programmet kan därför 
komma att justeras. 

Fredag 10 september
18.00  Sjungen vesper i dalby kyrka följt av mingel  

i Eginogårdens trädgård

Lördag 11 september
10.00–  Träff för Dalbys och S:t Thomas konfirmander
12.00 och unga ledare 
12.00–  Lunch för stora och små: korvgrillning i Egino-
14.00 gårdens trädgård
 Under eftermiddagen: 
 Sommarcafé 
 Barnaktiviteter kring kyrkan och Eginogården
 Dansuppvisning av polskt ungdomsdanslag
 Föredrag om Dalby Heligkorskyrka kloster 
 Visning av Dalby Heligkorskyrka 
 Bönevandring med Frälsarkransen
17.00  Sjungen vesper i dalby kyrka

Söndag 12 september
14.30  Gemensamt kyrkkaffe i Prästgården
 Pilgrimsvandring till Rögle kloster 
18.00  vesper i rögle kloster

Har du frågor eller kan du tänka dig att hjälpa till?  
Skriv till Ingrid: ingrid.noren.nilsson@svenskakyrkan.se 
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Valdagen söndagen den 19 september sker röstningen  
i Eginogården och Hällestad kyrka följande tider:
Vallokalen är öppen kl 11.00–20.00
Röstningslokalen på pastorsexp (i Eginogården) är öppen kl 14.00–20.00
Röstningslokalen i Hällestad kyrka är öppen kl 12.00–14.00

Möjligheter till förtids- och brevröstning finns också på pastorsexpeditionen: 
– samtliga vardagar den 6–17 september kl 10.00–12.00
– samt lördagarna den 11 och 18 september kl 10.00–12.00
– kvällstid kl 17.00–20.00 går det att rösta måndag 6 och tisdag 14 september.

Björkbacken 
Onsdagen den 15 september kl 14.00–16.00

Du har möjlighet att i detta kyrkoval påverka på tre nivåer:
1.  Kyrkofullmäktige – lokalt i Dalby församling.
2.  Stiftfullmäktige – det regionala valet i Lunds stift (Skåne och Blekinge). 
3. Kyrkomötet – det nationella organet i Svenska kyrkan.

Kom ihåg följande:
Glöm inte att ta med röstkort och ID-handling. 
Du får kryssa max tre kandidater på valsedeln. Däremot får man  
inte stryka något namn. Då blir valsedeln ogiltig. 

valnämnden i dalby församling 
för kyrkovalet den 19 september 2021

Så här röstar du 
i Dalby församling

H

E
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Låt partipolitiskt obundna kyrkans väl i Dalby församling bli  
ditt val till kyrkofullmäktige. Vi arbetar med följande inriktning:
Gudstjänster
Gudstjänstlivet ska vara basen i församlingen. Guds-
tjänsten har sina rötter i en lång tradition men behöver 
ständigt utvecklas för att vara öppen för alla, troende, 
tvivlare, sökare. I gudstjänsten möter vi det heliga. 
Frivilligas medverkan är viktig och välkomnas. Det ska 
hållas gudstjänster i alla tre församlingskyrkorna: Dalby, 
Hällestad och Bonderup. Musiken har både en andlig 
och kulturbärande dimension som har sin självklara roll 
i gudstjänsten och i församlingens övriga verksamhet. 
Vi stöder en utveckling av musiklivet som innefattar 
alla åldrar.

Kultur och historia
Församlingens tre kyrkor är en fantastisk kulturskatt. 
De ska vara öppna för besök och anpassas till dagens 
gudstjänstliv genom varsamma förändringar. Byggna-
der och kyrkogårdar ska underhållas med sakkunskap 
och med respekt för historia och traditioner. Kloster-
trädgården vid Dalby kyrka ska underhållas och vårdas.

En grund för livet
Partipolitiskt obundna Kyrkans väl vill att församling-
ens verksamhet  ska ge en god grund för livet med 
kunskap om kristen tro. Verksamheten riktar sig till alla 
åldrar, men vi vill särskilt betona barn- och ungdoms-
arbetet. Samtalsgrupper i olika former ska erbjudas för 
att ge vuxna möjlighet att utveckla sin tro. Människor 
söker sig till kyrkan i både glädje och sorg. Här döps 
våra barn, ungdomarna konfirmeras och här gifter vi 
oss. Kyrkan är också en plats där vi tar farväl av våra 
nära och kära. Kyrkans väl arbetar därför för en kyrka 
som följer oss genom livet, inte bara i kriser utan också 
i vardag och fest. Här bevaras traditioner genom gene-
rationer och här ska finnas verksamhet för alla åldrar. 

Omsorgen om och respekten för medmänniskan
Omsorgen om medmänniskor är viktig. Kyrkan måste 
aktivt kunna erbjuda stöd och hjälp till människor som 
behöver det. Hjälpen kan vara praktisk, ekonomisk, 
andlig, existentiell och som stöd i sorg och kriser 
av olika slag. Personer som nyligen flyttat till Dalby  
behöver särskilt uppmärksammas. Församlingen ska 
ingå i krisgrupper och krisnätverk. Församlingshem-
met Eginogården och Prästgården ska vara öppna och 
självklara samlingspunkter i många olika sammanhang. 
Mötesplatser finns också i våra kyrkor i Hällestad och 
Bonderup. 

Kyrkan i Dalby, i Sverige, i världen
Som medlem i kyrkan är du med i ett världsomspän-
nande nätverk. Engagemang för kyrkans internationel-
la arbete är en viktig del av församlingsarbetet. Också 
inom Sverige är mission viktig. Vi vill att fler människor 
hittar gemenskapen i församlingen och får en tro på 
Gud. Arbetet i församlingen ska bygga på förtroende-
full samverkan mellan anställda, förtroendevalda och 
frivilliga medarbetare. Kyrkan ska vara en lättillgänglig 
kyrka, mitt i byn, och med kontakter till övriga delar av 
samhället.

Vill du veta mer om Kyrkans väl?
Tag då kontakt med: Solveig Borgehammar, 
tel 0734-15 08 48, e-post: solveig@borgehammar.se 
Anita Larsson, tel 0705-55 27 34, 
e-post: 51anita.larsson@gmail.com 

Din röst är viktig! Du som är medlem i  
Svenska kyrkan har del i ett sammanhang  
och ditt engagemang är viktig!

Partipolitiskt obundna Kyrkans väl, sittande från vänster: Lars Anders-
son, Christer Larsson, Anita Larsson, Karin Svenninger, Birgitta Axels son, 
Ulla Lundborg Berggren, Mirjam Lindberg och Anders Axelsson. Stående 
från vänster: Pernilla Vikström, Fredrik Persson, Solveig Borge hammar, 
Bertil Paulsson, Ingrid Svensson, Christian Brito, Annika Bredfeldt, 
Bengt Lundborg och Ingrid Schölin. Frånvarande: Bibbi Gudmundsson, 
Ingrid Fastrup, Mats Hellstenius, Peter Nilsson och Viktor Vestergård.

kyrkan väl i dalby församling
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  socialdemokraterna i dalby församling 

Genom att rösta i kyrkovalet den 19 september påverkar 
du kyrkans inriktning och vad den gör. Vi förtroendevalda 
socialdemokrater finns här för dig. Tar vara på din röst. 
• I en öppen demokratiskt förankrad folkkyrka med 

framtidstro. Där alla är välkomna var man än befin-
ner sig på trons väg, troende, tvivlare och den som 
är mer sökande. Människors lika värde.

• Där Gudstjänsten är i centrum i församlingen.
• Vi står för våra värderingar. 
• Det Kristna Evangeliet: Jesus liv, Ord och Gärning. 
• Vi står för öppenhet, Tydlighet och Tillgänglighet.
• Aktivt behålla våra tre kyrkor med gudstjänster i alla 

tre kyrkorna Dalby, Hällestad och Bonderup.
• Vi värnar om långsiktighet, hållbarhet och en god 

förvaltning av församlingens kyrkor, kyrkogårdar 
och grönområden, en del av kulturarvet.

• Att det diakonala arbetet stärks för att ge stöd och 
hjälp till dom som behöver.

• Vi värnar om vårt unika musikutbud.
• Står upp mot rasism och religionsförtryck.
• En verksamhet där arbete med barn och ungdomar 

sätts i fokus.

• All barnverksamhet är avgiftsfri och görs tillgänglig 
för alla.

• Församlingshemmet Eginogården och Prästgården 
är en viktig resurs som erbjuder en lokal mötesplats 
med delaktighet och gemenskap.

• Att kyrkan upplevs som en inspirationskälla i våra liv.
• Fairtrade-varor ska vara en självklarhet.
• Att ha samma grundtanke om gemenskap i kyrkan 

som i vårt parti.
• Frihet, Jämlikhet och Solidaritet.

Om du delar våra värderingar i socialdemo- 
kraterna och vill bli medlem är du välkommen!
Kontakta Acki Salomonsson,  
e-post: ackiborelund@gmail.com

Börja i Kyrkans pysselklubbar!
Vi startar upp vecka 36 i Eginogårdens barnlokal. 
Vi pysslar, leker, bakar, åker på utflykt, samtalar om livet,  
om hur man är en bra kompis m.m.

Miniminiorer födda år 2015, 2016 måndagar kl 14.30-15.45
Miniorer åk 1–3 måndagar kl 16.00-17.30
Måndagsklubben  åk 4–5 måndagar kl 18.00-19.30

Tjejligan åk 8–9 onsdagar kl 15.00–17.30
Club 67 åk 6–7 onsdagar kl 18.00–20.00

anmäl er via mail till: karin.beck@svenskakyrkan.se
frågor: Gunilla Larsson 046-20 86 18 och Karin Beck 046-20 86 17.

Babycafé 0-18 månader 
måndagar kl 09.30–11.30

Mötesplats för föräldralediga med sångstund kl 10 och fika till själv-
kostnadspris! Ingen anmälan – kom när det passar dig och ditt barn! 

Pasta-
andakter
Barnfamiljer inbjuds till  
Eginogården på barnvänlig 
andakt och pasta två  
kvällar under hösten. 
måndag 11 okt kl 17.00
måndag 15 nov kl 17.00
Varmt välkomna!

Våra kandidater för 
Socialdemokraterna i 
Dalby församling. Främre 
raden: Sven Henriks-
son, Acki Salomonsson, 
Kerstin Vikner, Stefan 
Salomonsson. Bakre 
raden: Ola Christiansson, 
Bertil Holmqvist.

Kyrkskjuts
Kyrkskjuts beställs via Dalby 
taxi 046-20 22 80 för dig som 
har svårt att på annat sätt ta 
dig till kyrkorna/Eginogården. 
Om du undrar något går det bra 
att kontakta Bianca Timm på 
vår expedition, 046-20 86 10.
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Kontakt-
uppgifter till 

församlingens 
kör ledare hittar 

du på baksidan av
 Eginobladet.

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

Mixtum  E
FÖR: gymnasieåldern och uppåt
TID: ons kl 18.00–19.30
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 1/9

Vuxna
Estridkören  E
Damkör
TID: tis kl 18.30–20.15
KÖRLEDARE: Carl Erik Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 31/8

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

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: 1/9

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

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. 

Välkommen till hösten program 2021 
med Trivselföreningen i Dalby församling
torsdag 19 augusti kl 14.00 
årsmöte i eginogården. 
Program: Årsmötesförhandlingar 
och därefter leder musikduon Mia 
och Mats från Höör oss i allsång.
Kaffe/te med dopp serveras.  
Föreningen bjuder på detta.
Högst 30 pers. Anmälan till Elvy 
Larsson 046-20 95 13 eller  
elvy.dalby@gmail.com

onsdag 8 september kl 14.00
månadsmöte i eginogården
Program: Selma Lagerlöf och 
Sophie Elkan – författarskap, re-
sor och liv. Föredrag av professor 

em Eva Helen Ulvros.
Kaffe/te serveras till en kostnad 
av 50:-/pers. Betalas kontant på 
plats. Högst 30 pers.
Anmälan till Elvy Larsson, se ovan.

onsdag 6 oktober kl 14.00 
månadsmöte i eginogården
Program: Fil.dr. Maria van Zijl 
berättar om organisationen Open 
Doors som är en internationell 
missionsorganisation som hjälper 
förföljda kristna över hela världen.
Kaffe/te serveras till en kostnad 
av 50:-/pers. Betalas kontant på 
plats.

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

julmarknad
Den traditionella julmarknaden 
kommer i år att se lite annorlun-
da ut och information om detta 
kommer senare.

OBS! vårt program med anta-
let deltagare m.m. beror på de 
restriktioner som lämnas av 
Folkhälso myndigheten. Vår för-
hoppning är att programmet kan 
genomföras som planerat.

Varmt välkomna till höstens program önskar styrelsen för Dalby kyrkliga trivselförening.
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Konsert på  
Eginogården
lördag 21 augusti 
kl 16.00 & 18.00
Konsert med Albert 
Dahllöf och Marcus 
Bäckerud. Musikprogram 
med bland annat Maurice 
Ravel och den svenska 
nationalromantikern 
Wilhelm Stenhammar. Två 
konserter à 60 min, för 
50 personer per tillfälle. 
Anmälan är obligatorisk. 
Ring 046-20 86 00 eller 
mejla till dalby.pastorat@
svenskakyrkan.se.

Eftermiddagskonsert 
vid Skryllesjön
lördag 18 september 
kl 16.00
Renässanskören Colle
gium Vox Humana 
bjuder på ett lättsamt 
och blandat program 
med bl.a. kompositörerna 
Claudio Monteverdi, Ja-
cobus Handl-Gallus, John 
Dowland och Giaches 
de Wert. Dirigent: Anita 
Andersson.

Post-Coronakonsert 
Eginogårdens trädgård 
valdagen 19 september  
kl 14.00 & kl 16.00
Äntligen får vi sjunga 
tillsammans igen! Egino
kören bjuder på några av 
sina favoritsånger som 
vi saknat möjligheten att 
sjunga tillsammans under 
den långa tiden i sång-
karantän. Dirigent: Anita 
Andersson.

Frukostkonsert  
i Adventstid
lördag 27 november  
kl 10.00 i dalby kyrka
Dalby kammarkör bjuder 
på några av våra finaste 
Adventssånger som bara 
måste vara med under 
denna tid på kyrkoåret. 
Dirigent: Anita Anders-
son, organist: Carl Erik 
Andersson.

Advents- och 
Julkonsert 
lördag 27 november  
kl 18.00 i dalby kyrka
Malmö kammarkör bjuder 
på traditionell Advents- 
och julkonsert. Dirigent: 
Dan-Olof Stenlund, orga-
nist: Larsåke Sjöstedt.

Luciakonserter
söndag 12 december  
kl 16.00 och kl 18.00  
i dalby kyrka
Medverkar gör några av 
församlingens körer. Diri-
gent: Anita Andersson.

Lucia- och Julkonsert
måndag 13 december 
kl 18.30 i dalby kyrka
Medverkar gör körer och 
blockflöjtselever vid Kul-
turskolan i Lund/Dalby.

Carols vid Betlehem
söndag 19 december  
kl 18.00 i dalby kyrka
Eginokören bjuder på 
julkonsert i form av eng-
elska carols tillsammans 
med Carl Erik Andersson 
på orgel. Julstämning på 
högsta nivå! Dirigent: 
Anita Andersson

KONSERTER Hösten 2021

Online-konserter
Under den långa Coronapandemin har två av församlingens större musikaliska projekt  
flyttats fram åtskilliga gånger. Nu har vi bestämt oss för att göra dessa konserter online.

eginokören har flitigt arbetat 
med Then Svenska Messan av 
Johann Helmich Roman (1694-
1758). Detta är ett svenskt verk 
i Barockstil för kör, solister och 
orkester. Roman kallas för ”Den 
svenska musikens Fader” och  
Messan uruppfördes 1752.

dalby kammarkör var i mars 
2020 redo att framföra Requiem av 
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-
1704). Detta verk är, till sin karaktär, 
ett majestätiskt requiem för stor 
kör, solistgrupp och orkester, troli-
gen komponerat för en högt upp-
satt person i Salzburg, Österrike.

Dessa konserter kommer att spelas 
in i september 2021, så håll koll på 
församlingens hemsida och övriga 
medier där de kommer att släppas. 
På hemsidan ligger även några av 
vårens online-konserter som man 
kan lyssna till. 

Välkomna in!

MixDelight
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Kören för dig 
i åk 7–9.
Vi övar onsdagar 
kl 16.00–16.45 
i Eginogården.
Välkommen till höststarten
den 1 september! E



Kan ju vara värt  
en mässa!
Johann Sebastian Bachs Mässa i h-moll 
söndag 14 november kl 18.00 i dalby kyrka
Dalby kammarkör, solister och barockorkester 
under Anita Anderssons ledning.

johann sebastian bach (1685–
1750) har, välförtjänt, fått epitetet 
”den femte evangelisten”. Han har 
tonsatt, tolkat och levandegjort 
otaliga bibeltexter och psalmer, och 
de dramatiska passionsberättelser-
na ur Markus-, Matteus- och 
Johannesevangeliet. 

bach verkade huvudsakligen 
inom den lutherska kyrkan, och 
skrev vanligen sina vokalverk på 
modersmålet, tyska. Tanken som 
genomsyrade Luthers reformation 
var att gudstjänster skulle hållas på 
församlingens eget språk, och på 
så vis komma närmare människor-
na än de rabblade latinska bönerna. 
Luther ”hämtade ner” de bibliska 
berättelserna och mässtexterna till 
folkets vardag, på samma sätt som 
Jesus förklarade bibeltexter för sina 
lärjungar. Johann Sebastian Bach 
överförde tanken till kyrkomusi-
ken, och levandegjorde texterna 
ett steg till med sitt dramatiska 
tonspråk.

”paris kan väl vara värt en 
mässa” lär den franske kungen 
Henri IV ha sagt, när han blev 
tvungen att avsäga sig sin pro-
testantiska tro och konvertera till 
katolicismen för att rädda sitt liv.  
För Bach gällde det inte just Paris, 
men han skrev ett antal kortare 
mässor till den latinska mässtexten, 

i vissa fall beställningsverk, bestå-
ende av enbart Kyrie- och Gloria- 
satserna, han måste ju försörja sig 
och sin stora familj. Bach skrev bara 
en enda fullständig latinsk (katolsk) 
mässa, men den blev den största 
som någonsin tonsatts!

mässan i h-moll är ursprungli-
gen inte skriven som ett samman-
hängande verk, vilket kan märkas 
på stilen i de olika satserna. De 
första är skrivna runt 1720 och de 
senast skrivna tillkom åren före 
Bachs död. Vad man vet fick Bach 
aldrig höra sitt allra största verk, 
mässan uruppfördes inte i sin hel-
het förrän närmare hundra år efter 
sin tillkomst, 1835. 

Till skillnad från de flesta andra 
mässor, som består av fem (sex) 
större satser, Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus-Benedictus och Agnus 
Dei, är h-mollmässan skriven mera 
i kantatform, i kortare avsnitt med 
sinsemellan relativt olika, texttol-
kande, karaktär. 

som nämnts är dock h-mollmäs-
san inte ett enhetligt verk, utan 
innefattar delar ur Bachs produk-
tion av både vokal- och orkester-
musik under en tid av 25 år. Bach 
var en mästare på att återanvända 
sina egna kompositioner i olika 
sammanhang, både profana och 
kyrkliga. 

den äldsta satsen, Sanctus 
(ängla sången) är sannolikt skriven 
till julen 1724. 

Kyrie och Gloria-satserna utgör 
ett ”arbetsprov” till kurfursten 
Fredrik August i Dresden 1733, och 
den sist tillfogade Osanna-satsen 
(dubbelkör) dateras till 1748-49, 
dvs alldeles innan Bach dog. Flera 
av satserna har tidigare haft annan 
tysk text, eller består av orkester-
satser som kompletterats med so-
list- eller körpartier med till stilen 
passande textavsnitt ur mässan. 
Återanvändning är nödvändigt om 
man måste skriva nya kantater 
varenda söndag.

h-mollmässan har kallats 
”Bachs testamente till eftervärl-
den”, ett av världens förnämsta 
körverk. Oavsett om man är 
protestant eller katolik, eller inte 
tror på nåt särskilt, ger Bachs 
kyrkomusik ett slags andlig, eller 
gudomlig, upplevelse som över-
träffar det mesta. 

Bach hade säkert instämt i 
ärkebiskop Antjes valspråk: ”Gud är 
större”.

ann wirsén 
meurling
körsångare  
i dalby  
kammarkör
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Vill du bli en av många ideella 
medarbetare i Dalby församling?
ministrera mera!
Du behövs som gudstjänstvärd 
eller ministrant i olika gudstjänster 
eller som frivillig i olika samman-
hang. Kontakta Per Lidbeck.

ledarskola
Är du konfirmerad själv och  
intresserad av att bli ledare?  
Välkommen att höra av dig till
Per Mellborg, Ingrid Norén Nilsson 
eller Jessica Hörlin.

kunde jesus gå på vattnet?
Gillar du att berätta och levande- 
göra bibeln? Vi söker fler ledare till 
söndagsskolan. Är du intresserad, 
kontakta Ingrid Norén Nilsson.

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

vilken härlig soppa!
För att kunna servera soppa behöver 
vi hjälp av frivilliga som tillsammans 
med husmor bakar pannkakor, dukar, 
serverar och diskar. Vi hoppas kom-
ma igång med soppluncherna igen 
under hösten. I det glada gänget
finns det rum för fler, både kvinnor 
och män. Vi behöver även frivilliga 
som vill hjälpa till med våra födelse- 
dagsfester, våffelcafé, trädgårds- 
caféer, grillkvällar etc. Kontakta exp: 
20 86 00 (husmorstjänsten vakant).

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
Vakant

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

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

kyrkogårdspersonal/kyrkvaktmästare
Maja Allberg Nilsson (kyrkogårdsföreståndare): 046-20 86 20
Kristina Olsson: 046-20 86 21
Jonas Alsfjärd: 046-20 86 22
Sveinn Sigmundsson: 046-20 86 23
Moni Majer: 046-20 86 24
Marie Hansson: 046-20 86 28
Thomas Larsson

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

Vi samarbetar med                 .


