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Vi möts av det varje dag i alla 
media, precis överallt. Pande-
min vecklas ut i ett evigt flöde 

av information. Vi vänder kanske bort 
huvudet, stänger av, tänker på något 
enkelt, praktiskt och näraliggande 
istället. Vi är alla hjärtligt trötta på 
covid-19 nu. Men tankarna kommer 
kanske ändå igen på natten. Hur ska 
det gå? När ska allt vara bra igen? Och 
när… och när får just jag min spruta?

Det är över ett år nu som det har va-
rit ”undantagstillstånd”. Jag tror inte 
många av oss för ett år sedan tänkte 
att vi fortfarande ett år senare skulle 
behöva oroa oss och följa ständigt 
nya regler och mönster för livet. Själv 
trodde jag optimistiskt nog att vaccinet 
skulle komma till senhösten 2020 och 
när det väl var framtaget skulle allt 
ske mycket snabbt. I skrivande stund 
väntar jag med spänning på om min 
kallelse till vårdcentralen verkligen ska 
dimpa ner denna vecka som utlovats 
då jag själv tillhör de som precis räknas 
in i omgång tre. Sedan ska alla under 
60 få sina sprutor också. Så än är det 
verkligen inte över. Och det är det lilla 

perspektivet – sedan har vi resten av 
världen! När slutar det vara pandemi 
i Afrika och i Indien? Kommer nya 
läskiga mutationer från länder där vac-
cineringen dröjer i retur för att drabba 
oss? Ja, mycket tycks hänga i luften just 
nu – och ingen forskare någonstans har 
svar på alla våra jobbigaste frågor. 

Men sommaren är likväl tydligt på 
väg. Naturen tar sats för att fira livets 
återkomst. Och då rycks vi med för vi 
är ju onekligen också en del av naturen, 
eller av skapelsen på teologiskt språk. 
Just därför tycker vi människor att den 
anstormande sommaren är så härlig 
trots att det finns mörka hot omkring 
oss. En känd kyrkolärare i vår närhet 
lär ha sagt: ”Om jag så visste att värl-
den skulle gå under imorgon så plante-
rar jag ändå mitt äppelträd idag”. Det 
är Martin Luther som har tillskrivits 
orden. Jag gillar citatet för i det ligger 
det där kaxiga, trotsiga hoppet som 
man kan känna igen så väl från den ti-
diga kyrkan och även från kyrkor som 
varit förföljda i modern tid. Ett hopp 
som så tydligt vilar på Jesus Kristus 
själv. I orden ligger att: trots att det ser 
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Innehåll

mörkt ut just nu så ger jag absolut inte 
upp för jag vet att ljuset segrar till sist. 
Just den hållningen har jag längtat efter 
i fler sammanhang under det år som 
har passerat och också under den tid 
som är just nu. Det behövs verkligen 
mer av attityden att: vi inte ska dra oss 
undan i letargi och uppgivenhet inför 
något hot överhuvudtaget, vad hotet än 
består i. Det tar förvisso mycket tid och 
kraft att lägga om sina rutiner, ja. Det 
är jobbigt att inte få leva sitt liv som 
man har gjort tidigare, ja. Men kriser 
sker ständigt i mänsklighetens historia 
och i krisens natur ligger att den inte 
är normalläget utan att den faktiskt 
också har en ände. Och det enda sättet 
att besegra krisen inom oss själva är 
att bemöta den med hopp! Sommarens 
antågande hjälper till och predikar med 
full kraft för alla människor att ljuset 
faktiskt åter är på väg in i världen. 
I våra djupaste skikt påminns vi om 
att livet nu verkligen kommer igen. Så 
bara lugn! Det vi alla hoppas på går nu 
mot sitt infriande. 

jag skulle kunnat stanna här men 
har en annan tanke också. Jag vill lägga 
fram frågan på bordet: Har vi då lärt 
oss något under pandemin? Att varje 
kris leder till någon form av utveckling 
är en välkänd tanke. Denna kris har 
på många sätt varit och är alltjämt 

fruktansvärd. Mångas för tidiga död, 
andras saknad, sorg och elände världen 
runt kan ingen bortse från. Självklart 
inte! Det måste betonas. Men den 
andra sidan av myntet finns där. Låt 
oss se det. Personligen tror jag att vi 
just genom covidkrisen har lärt oss att 
åter se det stora i det lilla. Många har 
gjort insikten att ett enklare liv utan att 
ständigt jaga upplevelser också funge-
rar. Att ”hemestra” och inte flacka över 
halva klotet för att nå en badsstrand i 
Thailand ger helt klart en insikt. Att vi 
tvingats ändra våra livsmönster för att 
upptäcka att livet i sin fullhet finns här 
precis bredvid oss har väckt ytterligare 
tankar. För oss som inte varit så bra på 
att vårda relationer har även detta att 
verkligen få längta efter att träffa andra 
människor också givit en funderare. 
Att inte göra köpenskap till ett helg-
nöje utan att bara gå och handla det 
nödvändiga har säkert också väckt bra 
och miljövänliga tankar hos många av 
oss. 

Så vi har faktiskt erövrat något att 
ta med oss vidare i våra liv nu när 
vi närmar oss tunnelns slut. Jag vill 
önska dig en härlig, glädjerik, skön och 
vilsam sommar. En tid då jag hoppas 
att många känner livet återvända. En 
sommar av gemenskap och glädje när 
oron får släppa sitt grepp. Ja, en som-
mar som är en livets fest!

 4 hemestertips
  ”Gräv där du står” kan kännas som ett hån 

när vi hållit oss hemma det senaste året. 
Men det finns godbitar här – nära oss. 

 6  inför kyrkovalet till hösten
  Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd 

och genom att rösta i kyrkovalet påverkar 
du vad kyrkan ska göra. 

 7  gudstjänster
  Se hemsidan för senaste uppdateringar.
 7 bönevandring i dalby kyrka
  Lyft fram din glädje, din sorg, din besvikel-

se, din livssmärta, din rädsla och ditt tack 
inför Gud. Kyrkan står öppen för dig.

 8 kontaktuppgifter
  Här når du församlingens anställda.
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folkmusikgudstjänst i hällestads kyrka
midsommardagen 26 juni kl 18
Nu är det åter dags för den traditionsenliga och älskade 
folkmusikgudstjänsten med Britt Forsströmson och Rein 
Ader på violin och viola. Till vardags spelar de i Malmö 
SymfoniOrkester och är båda Riksspelmän, Rein från 
Västmanland och Britt från Blekinge. ”Vi älskar att spela 
folkmusik, en hobby som vi sysslat med sedan vi var unga.  
I dessa pandemitider har det blivit mer egen övning än konserter. Vi vill inget hellre 
än att spela vacker musik och sprida glädje till vår publik som vi längtar efter att få 
träffa – snart hoppas vi!”

Aktivitets-/tipsrunda i Dalby
Det kommer att sättas upp en Aktivitets-/tipsrunda runt Dalby kyrka 
med omnejd i slutet av maj. Kom gärna och gå den. Ta med familj och 
vänner! Mer information läggs ut på församlingens facebooksida och 
anslås på barnlokalens fönster i Eginogården.

En långpanna 25 x 30 cm
Ugn 200 grader

kakbotten
300 gram smör
3 dl socker
4 ägg
1 msk vaniljsocker
1/2 tsk salt
2 dl kakao

Smält smöret i en 2 liters kast-
rull.Tillsätt socker och ägg, ett 
i taget. Rör ner de torra ingre-
dienserna. Bred ut smeten i en 
bakpappersklädd form. Grädda 
kakan mitt i ugnen 15 minuter.

kokostosca
Smält 75 gram i en kastrull.
Tillsätt: 200 gram kokos
1 dl ljus sirap
1 dl socker
1 1/2 dl vispgrädde

Koka ihop i 5 minuter under 
omrörning. Bred smeten ovan-
på den varma kakan och grädda 
ytterligare i 10 minuter. Låt 
kakan svalna och skär i rutor.

Baka 
BARNENS 
FAVORIT-

KAKA

Mums!

konsert i eginogårdens stora sal 
lördag 21 augusti kl 17
De prisbelönta musikerna pianisten Albert Dahllöf 
och violinisten Marcus Bäckerud träffades på Kung-
liga Musikhögskolan i Stockholm. Sedan dess har de 
spelat många konserter tillsammans. I sommar blir det 
ett pro gram med bland annat Maurice Ravel och den 
svenska nationalromantikern Wilhelm Stenhammar.

en serie 
som berör

kryp upp i 
soffan en  

regnig dag

I was one way and now I am completely different  
– and the thing that happened in between was him! 

Maria från Magdala sätter ord på den omvälvande erfarenheten av hur Jesus 
förändrade hennes liv. Vi möter henne i The Chosen, en crowd-funded serie 
som i sju säsonger skildrar evangelierna om Jesus Kristus och låter oss komma 
honom lika nära som Maria. The Chosen går att titta på, helt gratis, via appen 
”The Chosen” eller hemsidan. När sommarregnet smattrar mot rutorna, fatta 
tag i popcornskålen, kryp upp i soffan och slå följe med lärjungarna när deras 
Mästare slår omgivningen med häpnad. 

Karta för lekplatsträf-
far kommer att sättas 
upp på församlingens 
anslagstavlor.

LEKPLATS-
TRÄFFAR

Sommarcaféer 
dalby prästgård

1 juli & 29 juli 
kl 14.00

Grillkvällar 
eginogårdens trädgård15 juli & 12 augusti 

kl 18.00

för mer 
info se 

hemsidan
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DALBY 
GÄSTIS
Hur har det varit att ny-
öppna under pandemin?
– Vi funderade mycket fram 
och tillbaka om vi skulle våga 
satsa. Vi tog beslutet att det 
var tid för Gästis att öppna  
då många väntat och längtat 
så många år. Vi viss te att det 
var en chansning och att det 
skulle vara tufft, men hade 
en stark tro på att byborna 
i Dalby och byarna runt 
omkring skulle vara med oss, 
och visst har de varit det. 
Vilket välkomnande! Och 
som de har stöttat och käm-
pat tillsammans med oss!

– Det är fortfarande tufft 
och vi måste vara redo att 

ställa om dag för dag. Men 
vi känner att vi går mot 
ljusare tider med vaccin och 
våren på intåg och vår stora 
uteservering på gården.

Vad har ni för planer för 
sommaren och hösten?
– Vår vision är att sätta 
Dalby på kartan och locka 
fler besökare till vår bygd, 
genom att erbjuda matupp-
levelser och förhoppningsvis 
även kunna bjuda på olika 
kulturarrangemang. Vi har 
öppnat vår stora uteser-
vering på gården, där vår 
plan är att få många långa, 
fina sommarkvällar med 
smakupplevelser från grillen. 
I parken är vi i full gång med 
att bygga en fin terrass där 
vi vill servera god fika.

– Till hösten hoppas vi 

kunna öppna upp Tingshuset 
och bjuda konferensgäster 
välkomna. Även få liv i Tings- 
salen och festvåningen 
med fester, bröllop och 
kulturarrange mang. Hotell-
verksamheten kommer att 
utvidgas och fler hotellrum 
planeras. Varmt välkomna! 

hälsar
dalby gästis

LANT-
HANDELN
Lilla Lanthandeln i Dalby 
stängde tillfälligt i oktober 
förra året. Varför? 
– Planen var att göra lite 
förändringar i konceptet och 
sedan öppna igen. På grund 
av pandemin drog dock pla-

nerna ut på tiden. Vi arbetar 
nu mot att åter öppna verk-
samheten under sommaren. 
Exakt datum är inte fastlagt, 
men personalen är anställd 
och vi håller för närvarande 
på med planeringen.

– Vi trivs utmärkt i den
mysiga lokalen (gamla smed-
jan) med våra trevliga kunder 
och ser verkligen fram emot 
att kunna komma igång 
med verksamheten igen.

– När nu Dalby Gästis 
öppnat i vackra lokaler och 
med ett brett utbud av 
vällagad mat hoppas vi att 
vi tillsammans ska kunna 
sätta Dalby på kartan som 
en mat- och upplevelse-
destination.

hälsar 
lilla lanthandeln

Egeria
Resebrev från  

det heliga landet

artos & norma bokförlag, 2007

Följ med Egeria när hon på 

380-talet ger sig ut på en 

omvälvande pilgrimsresa genom 

Egypten, Pale stina och Syrien! 

Färden går på åsnerygg och 

genom hennes brev får vi en 

målande berättelse av så skilda 

ställen som Sinai berg, Mose källa, 

Antiokia och Jerusalem. Det är en 

remarkabel reseskildring och unik: 

en skrift från den tidiga kyrkan 

som är författad av en kvinna. 

Syster Sofie Hamring O.P

Och där var många andra kvinnor …

En bortglömd frihetsrörelse 

artos & norma bokförlag, 2020

Matilda av Toscana, Drottning Clotilda 

och Gertrud den Stora – klingar nam-

nen bekant? Förmodligen inte. Förpas-

sade till historiens kallvind har dessa 

för sin tid så inflytelserika personer 

länge legat i glömska. Med kristendo-

mens framväxt gavs kvinnan en status 

och frihet som under medeltiden nåd-

de sin kulmen. Syster Sofies skildring 

är en medryckande ögonöppnare – 

och en spännande resa i kvinnohistoria 

från Jesu tid till nutid.

James Martin
Söka och finna Gud i allt.  

En ignatiansk vägledning  

till det verkliga livet

libris 2014

Vad är ignatiansk spiritualitet –  

och varför ska du bry dig? James 

Martin guidar oss på resan in i vårt 

inre rum där vi lär oss finna Gud i 

grilloset en sommarkväll, i hängmat-

tans lugn eller bland små barnnäsor 

prickiga av mjukglassens strössel. 

Den är en humoristisk och samtidigt 

djupt kunnig bladvändare för den 

som vill fördjupa sitt liv tillsammans 

med Gud.

Boktips Inget vaccinpass? Hemester även den här sommaren?  

Ingen fara – här kommer boktips för andliga resor i tid och rum!

Lilla

lillalanthandeln

gastisidalby
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om kyrkovalet
År 2000 skildes Svenska 
kyrkan från svenska staten. 
Sedan dess ansvarar Svenska 
kyrkan själv för kyrkovalet, 
som äger rum vart fjärde år.  
I kyrkovalet röstar väljarna 
om vilka som ska vara med 
och bestämma i Svenska kyr-
kan de kommande fyra åren.

vad handlar valet om? 
Svenska kyrkan är Sveriges 
största trossamfund med 5,8 

miljoner medlemmar. Den 
kristna grunden innebär ett 
engagemang för alla männi-
skors värde och värdighet 
och för ett aktivt miljö- och 
klimatarbete.

Som medlem bidrar du till 
gemenskap, glädje, fördjup-
ning och sammanhang för dig 
själv och andra, till exempel 
genom dop, bröllop, guds-
tjänster, barn- och ungdoms-
verksamhet, körer m.m.

Du bidrar också till att 
bevara vårt gemensamma kul-
turarv, i form av byggnader 
och traditioner och du är med 
och stödjer kyrkans sociala 
arbete för människor i utsatt-
het, ensamhet och sorg.

ska du rösta för första 
gången?
Den som har fyllt 16 år och är 
medlem i Svenska kyrkan får 
rösta i kyrkovalet och påver-
ka kyrkans arbete.

Se filmen Så funkar kyrko
valet och bestämmandet i 
Svenska kyrkan (filmen tar  
4 minuter och 42 sekun-
der). Även ni som har röstat 
tidigare, se denna film. Den 
är mycket lärorik och peda-
gogisk. I denna korta film 
får du lära dig skillnaden 
på församling, pastorat och 
stift, vilka som bestämmer i 
Svenska kyrkan, och varför 
det är tre olika val i kyrko-
valet den 19 september 2021. 
Länk, kyrko valet (rösta 
första gången) https://vimeo.
com/375624872

det här röstar du på
Svenska kyrkan är demokra-
tiskt uppbyggd och genom att 
rösta i kyrkovalet påverkar 
du vad kyrkan ska göra.

Mer information kommer 
i nästa nummer av Eginobla
det.

christer larsson

Kyrkovalet
närmar sig

Vi kan alltid ses online!
Lyssna och var med på våra gudstjänster, onlinekonserter 
och korta andakter på Dalby församlings YouTube-kanal 
under ”Videor”. Här hittar du allt vi filmat och filmar under 
pandemin: ord till tröst, psalmer, musik av Bach, Avicii,  
Bill Withers och många fler.

dalby församling
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JUNI
D   Sön 6 juni kl 10 

1 sön e tref
 Mässa

D  Sön 13 juni kl 10 
2 sön e tref

 Mässa

D  Sön 20 juni kl 10 
3 sön e tref

 Gudstjänst

B  Sön 20 juni kl 18
 Sommarkvällsmässa

H  Lör 26 juni kl 18 
Midsommardagen

 Folkmusikgudstjänst

D   Sön 27 juni kl 10 
Joh döparens dag

 Mässa

JULI
D   Sön 4 juli kl 10 

Apostladagen
 Mässa

B   Sön 4 juli kl 14
 Friluftsgudstjänst
 För info se hemsidan

D   Sön 11 juli kl 10 
6 sön e tref

 Mässa

D  Sön 18 juli kl 10
 Kristi förkl. dag
 Mässa

D   Sön 25 juli kl 10 
8 sön e tref

 Gudstjänst m dop

H   Sön 25 juli kl 18 
Sommarkvällsmässa

AUGUSTI
D   Sön 1 aug kl 10 

9 sön e tref
 Mässa

D  Sön 8 aug kl 10 
10 sön e tref

 Mässa

B  Sön 8 aug kl 18 
10 sön e tref

 Mariamässa

 Lör 14 aug kl 11
 Konfirmation  

Tjärögruppen  
Lunds Allhelgona

D   Sön 15 aug kl 10 
11 sön e tref

 Festmässa med 
Tjärökonfirmander

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

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

GUDSTJÄNSTER

välkommen till böne vandring i dalby kyrka under somma-
ren – en inbjudan till stillhet, meditation och samtal med Gud. 
Vandra bland våra installationer i det heliga rummet. Kom ihåg att 
platsen där du rör dig och ber är en helig plats – den är Guds hus. 
Här har människor lyft fram sin glädje, sin sorg, sin besvikelse, sin 
livssmärta, sin rädsla och sitt tack inför Gud i snart tusen år.

Bön kan vara individuell eller gemensam, ingen bön är den 
andra lik. Till antalet som sandkorn på en havsstrand, trädda på 
längtansfull röd tråd efter gudsgemenskap. Oavsett om du är ett 
år eller hundra hoppas vi att du inspireras av den ton som klingar 
i kyrkorummet. Tonen av rop och viskningar, av ordlös kommuni-
kation över gränser, tid och rum. Budskapet når Gud genom det 
anonyma likaväl som genom färg och form. Du bestämmer själv 
uttryck. Du är välkommen att öppna dig inför Guds närvaro här 
och nu!

Vänskaps-
dagar 
i september
Den andra helgen i 
september planeras ett 
spännande möte med 
S:t Thomas katolska 
församling i Lund och 
Själaboden. Det blir ge-
mensamma böner, musik, 
pilgrimsvandring, träd-
gårdscafé – och mycket 
mer! Håll utkik på vår och 
S:t Thomas hemsida för 
mer information.

Bönevandring 
i dalby kyrka

Vill du delta som gudstjänstbesökare på 
vår huvudgudstjänst på söndagar kl 10? 
Anmäl dig till expeditionen senast fredagen kl 12. 
Mejla dalby.pastorat@svenskakyrkan.se eller ring  
046-20 86 00. Max 8 gudstjänstdeltagare i väntan  
på uppdaterade restriktioner.

Dalby församling 
söker husmor 45%
Om du är kristen, intres-
serad av att laga mat och 
möta människor kan du 
läsa annonsen i dess helhet 
på: ”Lediga tjänster i Lunds 
stift”. Sista dag: 31 maj!

D

dalby kyrkaD hällestads kyrkaH bonderups kyrkaB eginogårdenE allaktivitetshusetAprästgårdenP
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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 ingår i kyrkans frivilliggrupp. 
Kontakta Per Lidbeck.

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

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

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

bina på dalby nya kyrkogård
Vi på kyrkogårdsförvaltningen får 
många påpekanden om att vi har 
mycket geting på minnes- och 
asklunderna i Dalby. Vi vill därför 
informera om att det inte är ge-
tingar som surrar runt bland blom-
morna utan bin från våra bikupor 
på kyrkogården. Läs mer om bina 
på vår hemsida.

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 Med Gadon, Pexels
tryck Trydells tryckeri, Laholm

Vi samarbetar med                 .


