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Ubi caritas et amor, 
Deus ibi est 
nålfiltsmattan brände mot fötterna. 
Ljusen fladdrade framför ikonerna och 
rummet fylldes nästintill smärtgränsen 
av rökelsedoft och sång. Havet av sång 
från tusentals ungdomar som lyfte oss 
mot vidder vi dittills varit omedvetna 
om. Mot en gemenskap i Gud och med 
varandra, så konkret och så äkta. Ubi 
caritas et amor, Deus ibi est. Under 
dagarna blev orden till verklighet i bön, 
arbete och studier.  Enkelheten gjorde 
att allt måste delas – och alla behövas. 
Så kunde vi glädjas över varandras 
likheter och olikheter för vi kom från 
olika länder, tillhörde olika kyrko
familjer och fick för en stund leva i den 
alla kristnas enhet som Jesus så ber för 
(Joh 17:21). Jag var nitton år, nybakad 
student och hade hängt med några vän

ner till kommuniteten i Taizé. Besöket 
gjorde djupt intryck och jag återvände 
gång på gång till dess att kommuni
teten några år senare för en längre tid 
blev mitt hem.  

ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Frasen finns i många sättningar, 
från Berthiers som sjungs i Taizé, till 
Duruflé och Geijlo. Ubi caritas et 
amor, Deus ibi est. På svenska blir det 
ungefär Där barmhärtighet och kärlek 
bor, där är också Gud. Texten stammar 
från den tidiga kyrkans gudstjänst och 
har använts i skärtorsdagens mässa där 
den förknippas med den fottvagning 
som föregick måltiden. Vid den sista 
måltiden berättas det nämligen om hur 
Jesus band en handduk om livet, tog ett 
tvättfat och började tvätta lärjungarnas 
fötter. Petrus protesterade men Jesus 
svarade: ”Om jag inte tvättar dig har 
du ingen gemenskap med mig!”(Joh 
13:8). Efteråt förklarade han för dem: 

ingrid norén 
nilsson

komminister
dalby
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Innehåll

”Ni kallar mig mästare och herre, och 
det med rätta, för det är jag. Om nu 
jag, som är er herre och mästare, har 
tvättat era fötter, är också ni skyldiga 
att tvätta varandras fötter.” (Joh 13:14). 

en av våra stora uppgifter som 
församling är, att liksom Jesus, på olika 
sätt tvätta våra medmänniskors fötter 
och så visa omsorg. Caritas – den tjä
nande kärleken – är diakonins innersta 
kärna. Så viktig är uppgiften att dia
konens ämbete är särskilt avdelat för 
uppgiften men omsorgen är också allas 
vårt ansvar. Diakonin hjälper den som 
är utsatt på olika sätt. Ensamhet, sorg, 
ekonomisk eller själslig nöd. Nöden tar 
aldrig ledigt. ”Får jag inte tvätta dina 

fötter har du ingen gemenskap med 
mig”. Jesu ord till Petrus låter oss ana 
än mer av diakonins mysterium. Det är 
inte av egen kraft som diakonen tjänar, 
liksom någon i församlingen. Nej, det 
är genom Kristi kärlek, som hon eller 
han själv först får ta emot för att sedan 
ge vidare. 

i det här numret kan du läsa om 
församlingens olika diakonala sam
lingspunkter – men också om mässor, 
musikliv och reträtter. Andlig fördjup
ning där vi får låta Kristus pyssla om 
oss i kärlek. Tvätta våra fötter så att vi 
sedan kan tvätta varandras. Ubi caritas 
et amor, Deus ibi est. 

En välsignad höst önskar jag dig!

 4  prästgården öppen 
för alla

   Ta chansen att besöka 
prästgården i Dalby som 
öppnar i höst

 8  samtal om sorg
   Om vikten av att bearbeta 

sin sorg med andra
 10  om att hitta hem
   Möt diakoniassistenten 
  Jessica Hörlin

 12  gudstjänster och  
kyrkans aktiviteter
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Här börjar 
ditt största äventyr!
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dalby församlings prästgård vid 
utfarten mot Lund är sannerligen en 
pampig byggnad, uppförd år 1926. 
Under långa tider har den haft den 
tredubbla funktionen av att vara både 
bostad för prästfamiljen, pastorsexpe
dition och församlingshem. Vår förre 
kyrkoherde Martin Cruce var den 
präst som senast bodde med sin familj 
i prästgården men sedan 2014 har den 
varit externt uthyrd. 

Under hösten 2018 väcktes tanken 
att församlingen skulle återta prästgår
den då Eginogården har begränsade 
möjligheter att rymma de verksamheter 

vi vill utveckla framöver och då Egino
gårdens kostym i mycket är för trång 
med ständiga lokalkollisioner som följd 
av den verksamhet församlingen redan 
nu bedriver. 

I januari fick vi tillgång till prästgår
den och efter visst initialt ordnande och 
fixande har vi hållit ett antal ungdoms
läger, konfirmandkvällar, ungaledar 
aktiviteter, ”iordningställardagar”, 
sommaraktiviteter samt åtskilliga grup
pers möten. Kyrkofullmäktige höll t ex 
sitt senaste möte i prästgården! Vi har 
även med glädje upplåtit prästgården 
till språkcaféet, då biblioteket var 

PrästgårdenP

per lidbeck
kyrkoherde

dalby

i Dalbys prästgård
Dalbys charmiga prästgård står åter öppen för alla  
– välkommen till denna vackra mötesplats!

Nytt liv
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upptaget. Vi ser gärna fler samarbe
ten av liknande typ nu när vi har nya 
möjligheter. 

Vår prästgård är en fantastisk resurs 
med en härlig hemkänsla och en under
bart vacker miljö. Vi kommer att möb
lera enkelt men stilfullt. I vissa rum vill 
vi behålla atmosfären från 1926 och 
söker därför äldre möbler. Självklart 
kommer vi också att inreda ett rum för 
tyst läsning och ett rum som ”präst
gårdskapell”. 

I korthet tänker vi i skrivande stund 
bruka vår fina resurs såhär:

barnverksamheten. Denna ges helt 
nya möjligheter att utvecklas i fantas
tisk miljö med stora ytor att leka på och 
en härlig, stor trädgård att rusa runt i. 

konfirmand- och ungdomsverk-
samheten. Ges även den en egen 
hemort där ungdomarna kan vara 
med och påverka utformandet av ”sin 
gård”. Det är viktigt att Dalbys många 

konfirmander och unga ledare har ett 
ställe där de verkligen kan känna sig 
hemma. Det blir också lätt att ordna 
övernattningar och läger utan att åka 
till en dyr kursgård. Kanske blir präst
gården även en mötesplats på fritiden 
för unga och en läxläsningsplats.

retreater. Helger i tystnad och stillhet 
med bön och meditation som bärande 
inslag kan vi nu hålla inom vår egen 
församling till ett lågt deltagarpris.  
I höst kommer två sådana ikonmålar 
retreater att hållas med Lisa Chemnitz 
som lärare och medverkande präster 
(se annons sidan 16). 

pilgrimer. Dalby kyrka är ett gammalt 
medeltida pilgrimsmål som ligger på 
Lunds stifts S:t Olofsled (mellan Lund 
och S:t Olof). Prästgården kan erbjuda 
det ökande antalet vandrande pilgrims
grupper längs leden enkel övernattning 
mot låg kostnad.

Tema
DIAKONI

kyrkans nya
mötesplats
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ny diakonal verksamhet. 
På torsdagar kommer vi inom 
kort att öppna prästgården för 
”kreativa dagar”. Daglediga i 
alla åldrar (oavsett ålder och 
kön) kommer att vara välkom
na till en gemenskap där man 
kan måla, läsa, sticka, kanske 
baka, snickra, kanske påta i 
trädgården, äta lunchsoppa 
tillsammans, etc. etc. Vår dia
koniassistent Jessica kommer 
att leda de ”kreativa dagarna”, 
hon har många goda ideér om 
vad dessa kan komma att inne
hålla. Det finns möjlighet att 
både vara aktiv eller att bara få 
vara tillsammans med andra. 
Vill du veta mer så kontakta 
Jessica på mail eller telefon.

fredagskaffe. På fredags
morgnar efter veckomässan kl 
09.00 i kryptan planerar vi att 
hålla morgonkaffe i prästgår
dens ”caférum”.  

detta är ett axplock av den 
”prästgårdsverksamhet” vi vill 
kunna bjuda in till inom kort. 
På sikt kan mycket annat spän
nande hända vår gemensamma 
prästgård och i dess generöst 
stora trädgård. Bara kreativite
ten sätter gränser!

Vi är just nu inne i en ”möb
lera och ordna”fas. Om du 
skulle vilja stödja prästgårds
verksamheten och har prylar 
över kan du veta att vi gärna 
tar emot: 

Ta gärna en bild på det du vill 
skänka och skicka till: jessica.
horlin@svenskakyrkan.se

Välkommen att titta in till 
oss i prästgården i höst!  • • •

Tema
DIAKONI

kyrkans nya
mötesplats

• Små runda cafébord i brunt  
trä, gärna med klädda stolar  
till (typ 20–40-tal). 

• Kaffekannor, gärna rostfria 
Alfi-kannor. 

• Symaskiner.
• Bestick – gärna gamla av  

nysilver eller dyl. 
• Hushållsassistenter.
• Lampor för tak och i fönster.
• Hela trädgårdsmöbler.
• En bra grill.
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Sopplunch
Välkommen till en stunds 

gemenskap i Eginogården!
Följande torsdagar kl 12.00–13.30 
finns det möjlighet att äta soppa 

och pannkakor: 

26 sept, 10 okt, 24 okt,  
7 nov och 28 nov.

Luncherna inleds med  
middagsbön kl 12.00.

E

Adventslunch torsdag 5 december 
Föranmälan senast 28/11 till pastorsexp 046-20 86 00.

Höstutflykt 
torsdag 14 november
Vi åker och äter en god lunch på något trevligt ställe 
samt besöker en sevärd kyrka. Mer information om tider 
och platser kommer. Håll utkik på hemsidan och våra 
anslagstavlor eller ring Cecilia, 046-20 86 05.
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Föreläsningskvällar  
i Eginogården
torsdag 5 september kl 19 
Peter Nilsson, läkare och församlingsbo föreläser kring  
”Hur faktorer tidigt i livet kan påverka hälsan hos vuxna”  
– ny forskning.

måndag 11 november kl 18.30 
En kväll kring psykisk hälsa som anordnas av vårdcentra-
len, skolorna, Dalby Fritid, Träffpunkten, Anhörigcenter 
och Diakonin i Dalby församling. Mer info kommer. Har 
du frågor? Ring Cecilia, 046-20 86 05. 

Varmt välkomna till två kvällar kring aktuella  
och angelägna ämnen!

Möjlighet att söka fondmedel
Ibland kan oförutsedda saker hända som gör att det 
blir svårt att täcka basbehov som glasögon, nödvändig 
tandvård, hörapparat, en dammsugare eller vinterkläder 
till barnen. Det finns möjlighet att söka pengar genom 
Diakonin i Dalby församling. För att ansöka måste du ha 
en årsinkomst som understiger 186 000 kr (4 pris-
basbelopp) brutto. För varje extra person som lever i 
hushållet ökar beloppet med 46 500 kr. Du måste även 
vara folkbokförd i Dalby församling. Det är också viktigt 
att ta i beaktande att man aldrig är garanterad bidrag 
när man gör en ansökan. Vi kommer i år att använda 
särskilda ansökningsblanketter som finns att hämta på 
pastorsexpeditionen fr o m den 15 oktober. Dessa ska 
vara inlämnade senast den 15 november. Observera att 
du bör specificera ditt behov i ansökan. Hör gärna av dig 
till oss inom diakonin: Cecilia 046-20 86 05 eller Jessica 
046-20 86 08 om du undrar över något.

Onsdagsträffen
Till onsdagsträffen kan du komma om du bara vill vara 
en stund, dricka en kopp kaffe med goda kakor, sitta 
ned och prata och kanske ta tag i något handarbete som 
väntar på att bli färdigt. Varmt välkommen till en stunds 
kravlös gemenskap i ett härligt gäng! 

Vi träffas i Eginogården vid sex tillfällen i höst:  
11 sept, 25 sept, 9 okt, 23 okt, 12 nov (obs tisdag), 
27 nov. Tiden är 14.00–16.15.

Undrar du över något eller vill anmäla dig, ring Lilian 
Larsson, 046-20 03 85 eller Anna-Lisa Bengtsson, 046-
20 18 05 senast den 4 september. Onsdagsträffen sker i 
samarbete med Sensus studieförbund.

Existentiell frukost 
– ett samtal om livet
Under hösten fortsätter de Existentiella frukostarna  
på Träffpunkten kl 10–11.30. Vi äter frukost till själv-
kostnadspris och samtalar om livet. Mer information 
om vilka teman som blir aktuella att ta upp kommer, håll 
utkik på anslagstavlor och hemsida. 

Följande onsdagar är inplane rade:  
18 sept, 2 okt, 16 okt, 30 okt,  
13 nov, 27 nov och 11 dec. 

Undrar du över något, hör gärna av 
dig till Cecilia. Frukostsamtalen är ett 
samarbete mellan Dalby församling, 
Träffpunkten, Anhörigcentrum och 
Dagvården. 
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i sorgegruppen kan du som närstående 
tillsammans med andra både ta emot och ge av 
de erfarenheter, tankar och känslor som 
hör samman med sorgen, smärtan, 
saknaden och ensamheten. 

Här får du ta del av tankar från 
Vanja Ericsson, tidigare sorge
gruppsdeltagare, förmedlade vid 
ett samtal med Cecilia Lagerquist, 
diakon i församlingen.

varje gång har vi haft ett tydligt 
tema, hur har du upplevt det? 
– Att dela processen och förstå det som har 
inträffat har varit mycket värdefullt. Att få 
berätta steg för steg hur livskamraten var som 
person, hans intressen, livsverk, vår gemen
skap.

– Samtalen utifrån olika teman har också 
gjort att jag har fått bekräftelse på om jag 
gjort rätt i händelserna kring det mesta. Allt 
från tidpunkten när döden inträffade till 
beslut som jag tagit. Det har varit en resa, alla 
gångerna har varit lika viktiga. Vissa beslut är 

svårare än andra, t ex beslutet att min make 
inte längre kunde vara hemma utan var tvung

en att flytta till ett särskilt boende. Även 
dessa svåra saker har vi kunnat dela i 

gruppen.

hur upplever du skillnaden mel-
lan enskilda samtal och samtal 
i grupp. vad tillför gruppen?

– Ett enskilt samtal blir enbart att 
det ställs frågor till mig och jag svarar 

så gott jag kan och så koncentrerat som 
möjligt. I gruppen, däremot, diskuterar vi, 
kommer med synpunkter och delar erfaren
heter, hjälps åt att få svar på frågor om varför 
det blev så eller så, allt utifrån våra upplevelser 
i samband med dödsfallet och därefter även 
kring praktiska göromål.

om du möter någon som förlorat en livs-
kamrat och du berättar om sorgegrup-
pen. vad säger du då?
– Diakonen i vår församling skickade mig en 
inbjudan om en samtalsgrupp. Antal tillfällen 

SAMTAL 
SORG
När man har förlorat en närstående kan det vara en hjälp att få  
dela upplevelserna och få samtala om sin sorg och saknad med  
andra som befinner sig i en liknande situation. Vi i Dalby församling  
erbjuder därför regelbundet sörjande att under åtta gånger träffas  
i en sluten samtalsgrupp. 

om

VANJA ERICSSON

Tema
DIAKONI

bär inte din
börda ensam
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man skulle träffas och var det skulle äga rum 
och datum. Det var gott att få en inbjudan, 
någon brydde sig.

– Jag funderade ett par dagar innan jag 
anmälde mitt intresse. Träffarna skulle börja 
i november och pågå fram till på vårkanten. 
Diakonen uttryckte det som att ”vi skulle gå 
från mörker till ljus”. Så blev det också för 
mig, dvs ljusare, lättare. 

– Våga pröva. Det har varit bra att få träf
fas, få prata och ”häva ur sig det man bär på”. 
Ibland har vi skrattat hejdlöst. När gråten har 
kommit har det funnits pappersnäsdukar på 
bordet. Det har verkligen varit tillåtet att både 
skratta och gråta.

var hade du befunnit dig idag på egen 
hand, utan gruppen? har den gjort någon 
skillnad?
– Gruppen har gjort stor skillnad! Nu har jag 
fått prata av mig, berätta spontant, skrattat 
och gråtit när det blev känslomässigt. Hade jag 
inte deltagit i gruppen hade förmodligen det 
mesta fortfarande suttit som en klump i halsen 
och knut i magen. Dessutom har jag fått nya 
vänner!

vad har gruppen gett som inte familje-
medlemmar eller vänner kan ge? vad är 
unikt med gruppen?
– Många gånger går man kanske inte så djupt 
in i sina känslor bland vänner och familj. 
Frågan kommer ”om man klarar sig”, man 
blir ”omhändertagen” för att roas och vara 
i gemenskap men sällan i en fördjupning av 
själstillståndet.

I gruppen är det just sorgen och den bort
gångne som står i fokus tillsammans med mig. 
Det har varit tillåtet att säga att ”vissa saker 
blev inte bra, blev till och med en katastrof”. 
Det kan vara svårare att säga till anhöriga. 
”Jag känner att man har kunnat vara rak och 

ärlig”. Anhöriga kan inte heller sätta sig in i 
situationen, vet inte hur det känns att förlora 
en livskamrat. Men deltagarna i gruppen visste 
vad jag pratade om. Jag kände igen mig i mötet 
med andra sörjande. Det var också tillåtet att 
älta i gruppen, vilket inte anhöriga alltid står 
ut med. ”Man kan helt enkelt vara sig själv”.

kan alla vara med i en sorgegrupp? 
motivera!

–Jag anser att alla kan vara med i en sorge/
samtalsgrupp. Just i det ögonblicket man sitter 
tillsammans är det spontana uttrycket kring 
funderingen det som är det viktiga. Även om 
jag måste avbryta på grund av att tårarna 
plötsligt kommer och orden stockar sig.

– Fler män borde våga vara med.  Ofta har 
män svårare att hantera en situation kring sorg 
och saknad, dock är min uppfattning att det är 
minst lika viktigt för denna kategori att känna 
en lättnad när väl det mesta har fått komma 
ut, att även männen kan gå stärkta och lättade 
ur hela processen.

cecilia lagerquist, diakon dalby 
   

Vi planerar att starta nästa 
sorgegrupp den 14 november
Välkommen med din anmälan till Per Mellborg, 
präst, 046-20 86 04 eller till Cecilia Lagerquist, 
diakon, 046-20 86 05. Funderar du över något 
får du också gärna höra av dig.

CECILIA LAGERQUIST PER MELLBORG

,,Alla kan delta i en sorgegrupp – det finns många sätt att sörja men 
att spontant prata av sig är oerhört viktigt och efteråt känns det väldigt 
skönt. Bär inte ensam den börda du kan dela.,,                  vanja ericsson
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Jag heter jessica hörlin och 
jag är diakoniassistent i Dalby 
församling sedan 18 år. Min 

bakgrund har jag i vården och det är 
där jag lärt mig uppskatta detta med 
att möta och hjälpa människor. Från 
början var min tjänst en renodlad, 
traditionell diakonitjänst. Sedan flera 
år arbetar jag dock på 50% med våra 
härliga ungdomar. Främst då konfir
mander och unga ledare. 

Det allra viktigaste för mig och det 
som jag tycker ger mitt arbete mening 
är det personliga mötet med männi
skan. Mötet och relationen i förtroende 
som uppstår. 

Jag för ett ständigt samtal med mig 
själv där jag utvärderar det jag gör, 
både vad avser det som är positivt 
och det som är negativt. Jag tänker 
hela tiden, hur skulle jag själv vilja bli 
behandlad och bemött? Jag reflekterar 
också i varje diakonal situation över att 
”det här skulle kunna handla om mig 
själv”. Vi får aldrig glömma att vi alla 
kan bli drabbade både av ekonomisk 
misär, av sjukdomar, av missbruk, eller 
rent av mista någon vi älskar väldigt 
mycket. 

Så jag utgår i mitt arbete från mig 
själv och mina egna värderingar. En 
konsekvens av detta är att jag menar 
att det är viktigt för mig att vara öppen 
och att vara ”mig själv” varje dag i mitt 
arbete. Jag är den person jag är, och jag 
värdesätter att få vara äkta inför varje 
möte med varje annan människa. 

Det är fantastiskt att få arbeta med 
diakoni. Många gånger handlar det om 

att få jobba i det fördolda, med sådant 
som ingen annan än konfidenten och 
jag vet om! Det är inte många som får 
jobba på det sättet i en tid då allt ska 
dokumenteras. 

Jag tycker det är fantastiskt att få 
hjälpa en annan människa att få sitt 
hopp tillbaka. Jag får i mitt arbete både 
jobba handlingskraftigt och ta olika 
samhällskontakter och ibland vara den 
som lyssnar och tröstar. Det är också 
gott att mitt arbete får ta den tid som 
behövs för att jag ska kunna göra en 
bra insats! Det känns väldigt stort att 
få ta del av en medmänniskas livsbe
rättelse. Förtroendet jag får uppleva 
dagligen är något starkt och mycket 
fint att få ta emot. 

Jag tror att kyrkan många gånger 
är den absolut sista utvägen för en del 
människor. Man har försökt och pro
vat alla tänkbara vägar utan framgång. 
Då kanske man tänker, ja men kyrkan 
då? Och kanske vågar man i det läget 
ta kontakt med oss.

Människor vi möter kan vara skada
de och sargade av händelser i livet som 
kanske har pågått under många, många 
år. Därför har vi ofta ett tufft arbete 
med att försöka lösa situationer och 
hjälpa till att läka såren efter det som 
har skadat någon. Ett förtroende som 
en gång är skadat tar alltid mycket lång 
tid att återvinna. 

”Sorg är en kärlek som inte har hittat 
hem”, sa någon. Jag får en härlig känsla 
i kroppen när någon får vara med om 
att sorgen vänds i kärlek och personen 
ifråga är på väg att hitta hem igen. 

jessica hörlin
diakoniassistent

dalby

Om att hitta hem
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DIAKONI

att lyssna
och trösta
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i sommar har vi fått till
skott av små nyttoinsekter 
på kyrko gården. Vi har fått 
sex bikupor som bor på nya 
kyrko gården på en liten äng 
en bit från gravarna där var
ken bina eller kyrkogårdens 
besökare stör varandra. 

Det är några ortsbor i Dalby 
som fått lov att sätta ut bi
kuporna på kyrkogården och 
det är vi väldigt glada över. 
Många kyrkogårdar runt om 
i Sverige har bikupor som en 
del i ett hållbarhetstänk för att 
gynna biologisk mångfald.

Bin är en av det viktigaste in
sekterna vi har. Att bina produ
cerar honung vet alla, men den 
största betydelsen för oss är att 
de pollinerar växter så att det 
blir frukt och bär som vi och 
djuren kan äta. Utan bin skulle 
vi inte få mycket att äta, det 
skulle bli väldigt tomt i frukt 
och grönsaksdisken. Cirka en 
tredjedel av all mat vi äter har 
pollinerats av bin och humlor.

Om vi har tur kommer  
Dalby församling som en bo
nus få egen honung till hösten.

maja allberg

väl-
komna!
Vi välkomnar nu fyra nya 
ansikten på kyrkogården: 
Maja Allberg, Marie Sand-
berg, Moni Majer och 
Lennart Nilsson.

Maja Allberg Marie Sandberg

Moni Majer Lennart Nilsson

Stefan Persson

Mikael Jacobsson

Surr på kyrkogården
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tack!
I våras valde Stefan 
Persson och Mikael 
Jacobsson att gå 
vidare till andra jobb.

Stort tack till er båda 
för era arbets insatser 
i församlingen!

Kanske har ni redan upptäckt att det har blivit en del 
personal förändringar bland kyrkogårdspersonalen. 

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

SEPTEMBER
D  Sön 1 sept kl 10

 11 sön e tref 
 Mässa

D  Lör 7 sept kl 10
 Minneslundsandakt

D  Sön 8 sept kl 10
 12 sön e tref 
 Mässa

H  Sön 8 sept kl 18
 12 sön e tref 
 Taizégudstjänst

D  Sön 15 sept kl 10 
13 sön e tref 

 Frälsarkransmässa

D  Sön 22 sept kl 10 
14 sön e tref

 Mässa

D  Sön 29 sept kl 10 
Helige Mikaels dag

 Familjegudstjänst

B  Sön 29 sept kl 18 
Helige Mikaels dag

 Mariamässa, Dalby 
Volkalensemble

OKTOBER
D  Sön 6 okt kl 10

 16 sön e tref
 Mässa

D  Sön 13 okt kl 10
 Tacksägelsedagen
 Mässa

H  Sön 13 okt kl 16
 Tacksägelsedagen
 Skördegudstjänst

B  Sön 13 okt kl 18
 Tacksägelsedagen
 Skördegudstjänst

D  Sön 20 okt kl 10
 18 sön e tref
 Gudstjänst

H  Sön 20 okt kl 18
 18 sön e tref
 Taizégudstjänst

D  Sön 27 okt kl 10
 19 sön e tref 
 Mässa
B  Sön 27 okt kl 18

 19 sön e tref 
 Mariamässa

NOVEMBER

D   Lör 2 nov kl 10
 Alla Helgons dag
 Mässa

D   På Alla Helgons dag  
erbjuds kaffe och 
möjlighet till samtal 
kl 11–15

H  Lör 2 nov kl 16  
Alla Helgons dag

 Minnesgudstjänst

B  Lör 2 nov kl 18
 Alla Helgons dag
 Minnesgudstjänst

D   Lör 2 nov kl 18
 Alla Helgons dag
 Minnesgudstjänst

D   Sön 3 nov kl 10
 Sön e Alla Helg dag  

Gudstjänst

D  Sön 10 nov kl 10
 21 sön e tref 
 Mässa

H  Sön 10 nov kl 18
 21 sön e tref 
 Taizégudstjänst

D  Sön 17 nov kl 10
 Sön f Domssöndag
 Frälsarkransmässa

D  Sön 24 nov kl 10
 Domssöndagen
 Mässa

DECEMBER
D  Sön 1 dec kl 10  

1 sön i advent
 Mässa

D  Sön 1 dec kl 16 
 Vi sjunger in advent

B  Sön 1 dec kl 18
 1 sön i advent
 Adventsgudstjänst

D  Sön 8 dec kl 10
 2 sön i advent
 Gudstjänst

H  Sön 8 dec kl 16
 Lucia med barn körer 

H  Sön 15 dec kl 10
 3 sön i advent
 Mässa

D  Sön 15 dec kl 18
 3 sön i advent
 Julkonsert

D  Sön 22 dec kl 10
 4 sön i advent
 Mässa

B  Mån 23 dec kl 17
 Vi sjunger in julen

D  Julafton kl 11
 Samling 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 14
 Julsångsgudstjänst

D  Sön 29 dec kl 10
 Sön e jul
 Gudstjänst

B  Tis 31 dec kl 16
 Nyårsafton
 Nyårsbön 

JANUARI
D  Tis 1 jan kl 16

 Nyårsdagen
 Nyårsdagsmässa

D  Sön 5 jan kl 10
 Trettondagsafton
 Gudstjänst

D  Mån 6 jan kl 16
 Trettondedag jul
 Mässa

dalby kyrkaD hällestads kyrkaH bonderups kyrkaB

Söndagsskola
Vi ses i Dalby kyrka till 
högmässan nedanstående 
datum kl 10.  
• 8 september
• 22 september
• 6 oktober
• 20 oktober
• 10 november
• 24 november
• 1 december
• 15 december – avslutning

välkommen!

eginogårdenE allaktivitetshusetAprästgårdenP

GUDSTJÄNSTER



Detta händer 
varje vecka
Måndagar
A  15.00–15.45   Briljanterna (åk 2–3)

A  16.00–16.30  Pärlorna (åk F–1)

E  16.00–17.30 Miniminiorer  
 (5 år–åk 1)

E  17.45–19.30 Miniorer (åk 2–3)

E  19.00–21.30  Dalby Kammarkör

Tisdagar
D  08.00  Morgonbön eller mor-

   gonmässa (varannan)

E  18.30–20.15 Estridkören

E  19.00–21.00 Eginokören

Onsdagar
E  15.00–17.00  Tjejligan 

   (åk 6 och uppåt)

E  15.30–17.00 Dalby ungdomskör

E  17.30–19.30  Club 45 (åk 4–5)

E  17.30–19.00 Mixtum

D  18.00  Kristen djupmeditation
   med efterföljande  

 mässa (endast jämna  
 veckor)

E  19.00–21.00 Dalby Vokakensemble

Torsdagar
E  09.30–12.00 Babycafé (0–20 mån)

E  16.00–17.00 Opalerna (åk 4–6)

Fredagar
D  09.00   Morgonmässa

E  09.30–12.00 Småbarnscafé

Söndagar
D  10.00   Mässa eller gudstjänst
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Trons mysterier 
i Hällestad

H

Vi fördjupar oss i den kristna trons många fantastiska mysterier 
genom att läsa texter och tala om dem över en kopp te eller 
kaffe. Vi träffas en lördagseftermiddag i månaden i ca 1,5 h.

om du vill veta mer, kontakta:
per.lidbeck@svenskakyrkan.se

Välkommen in i en 
spännande värld som 
innehåller mer än 
någon kan ana!

Första träffen i höst 
lördag 14 september kl 15.00 i hällestads kyrka
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Varje vecka i prästgården
torsdagar - kreativ dag. Har du lust att pyssla, baka, läsa, 
sticka, påta i trädgården i gemenskap med andra? Då är du välkommen 
till en öppen kreativ dag i prästgården på torsdagar kl. 09.00–15.00. 

fredagar - kaffe och gemenskap. Varje fredagsmorgon firar 
vi en kort mässa kl. 09.00 i Dalby kyrkas krypta. Därefter går vi bort 
till prästgården för vidare gemenskap och äter en enkel frukost till 
självkostnadspris.

P

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 karmeliterklos- 
ter jorden runt. Kristen djupmeditation har sitt rum i Dalby 
kyrkas krypta, onsdagar i jämna veckor kl 18–19 under  
hela hösten. start onsdag 4 september.

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



Öppet informationsmöte
tisdagen den 3 september kl 18 är just du in-
bjuden till öppet informationsmöte i Dalby kyrka 
– kom och få dina frågetecken uträtade.

sista anmälningsdagen för våra båda konfir-
mandgrupper – Tjärö och England – är satt till 
måndag 9 september. Det går bra att anmäla sig 
redan i samband med mötet den 3 september.

Här börjar 
ditt största äventyr!

viktigt meddelande till dig konfirmand 2020

Välkommen till höstens program 2019 
med Trivselföreningen i Dalby församling
onsdag 4 september kl 14.00
Utflykt till Solnäs Gård utanför Lund. 
Här får vi guidning och har möjlighet 
att handla produkter som äpplen, 
marmelad, sylt m.m.
Kaffe med äpplekaka. Pris 220 kr

avfärd från Kyrkesträdet kl 14.00. 
Inbetalning göres till bankgiro 818-
7262 eller kontant på bussen.

sista anmälningsdag: 25 augusti  
till Elvy Larsson, tel. 046-20 95 13 
eller elvy.dalby@gmail.com

onsdag 2 oktober kl 14.00
Yallatrappan från Malmö kommer  
och serverar en spännande, orienta-
lisk maträtt. 

Kristina Märker Siesjö berättar om 
denna verksamhet. 

pris: 150 kr
plats: Eginogården
sista anmälningsdag: 15 septem-
ber till Elvy Larsson, tel. 046-20 95 13 
eller elvy.dalby@gmail.com

onsdag 6 november kl 14.00
Prästen Tommy Quennerberg under-
håller med berättelser och musik.
Sista myntet samlas in.
Kaffe och hembakat.
plats: Eginogården

söndag 24 november
Trivselföreningen arrangerar den 
traditionella Julmarknaden i Egino-
gården. Mer information kommer 
längre fram.

PER MELLBORG INGRID NORÉN NILSSON JESSICA HÖRLIN

Varmt välkomna till höstens alla program!
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Barnklädesloppis på Eginogården
Lördag 14 september kl 10.00–15.00
Söndag 15 september kl 11.30–15.00

fynda barnkläder (ca 0–14 år) inför höst- och vintersäsongen! 

Kläderna som säljarna lämnat in i förväg ligger sorterade på bord efter  
stor lekar. Gå runt och plocka till dig det du vill köpa och betala på ett ställe!  
Kontant betalning (dock ej Swish). 30% av intäkterna går till barn- och familje-
diakonin i församlingen.

Vill du anmäla dig som säljare eller få mer information?
Hör av dig till: karin.beck@svenskakyrkan.se
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Barnverksamhet 2019  
Aktiviteterna är i Eginogårdens barnlokal, start vecka 36.

måndagar
Miniminiorer åk F–1 kl 16–17.30
Miniorer åk 2–3  kl 17.45–19.30, drop ut fr 19.15

onsdagar  
Tjejligan åk 6 och uppåt  kl 15.00–17.00 
Club 45 åk 4–5  kl 17.30–19.30 
 Vi pysslar, leker, bakar, samtalar 

om livet, om hur man är en bra 
kompis m m. Uppehåll under 
höstlovet.

torsdagar
Babycafé 0–20 mån    kl 09.30–12.00   

fredagar
Småbarnscafé 0–5 år  kl 09.30–12.00 
 Ingen anmälan – kom när 

det passar dig och ditt barn! 
Mötesplats för föräldralediga, 
Sångstund kl 10, fika till själv- 
kostnadspris.

Frågor? 
Kontakta Karin Beck, tel 046-20 86 17,  
karin.beck@svenskakyrkan.se eller Gunilla Larsson,  
tel 046-20 86 18, gunilla.larsson2@svenskakyrkan.se

E

Pastaandakter
Barnfamiljer inbjuds till Eginogården på barnvänlig 
andakt och pasta tre kvällar under hösten.

onsdag 11 sep kl 17.00
måndag 14 okt kl 17.00
torsdag 14 nov kl 17.00 
Varmt välkomna!
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Dalbys vandrande Swop-påse
Dalbys vandrande Swop-påse kommer att ha en 
hörna i prästgården där det finns möjlighet att 
skänka kläder! Mer info om detta kommer längre 
fram. Läs om swop-påsen på facebooksidan:  
Dalbys vandrande Swop påse. 

Har du kläder att skänka? Ta gärna kontakt med:
Linda Svärd, linda.svardh@gmail.com eller
Gigi Persson, gigipersson@gmail.com P
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Ikonmålarhelger
19-20 oktober • 26-27 oktober

Lär dig måla ikoner på klassiskt vis i dagar av 
stillhet och eftertanke på retreat i Dalby prästgård. 
Den välkända ikonmålaren Lisa Chemnitz lär oss tekniken – och 
prästerna Ingrid Norén Nilsson och Per Lidbeck erbjuder oss möjlig-
het till andlig fördjupning.

Under två helger i oktober v. 42 och 43 pågår ikonretreaterna, 
det tar nämligen två helger att komplettera en egen ikon.Vi avslutar 
retreaterna med att våra ikoner blir välsignade vid mässan i Dalby 
kyrka sön 27 oktober.

Lisa tillhandahåller allt ikonmaterial och kursen ges till självkost-
nadspris. Var med om en unik erfarenhet!

Du erbjuds enkel logi och enkla måltider i Dalbys vackra prästgård 
(man kan även sova hemma). Obs! Begränsat antal deltagare.

om du vill veta mer om kostnad etc för ikonretreaterna, 
kontakta per.lidbeck@svenskakyrkan.se

 

P

Från sång till cykel
körerna i dalby församling ville bidra 
till att de nya dalbyborna som kommer från 
andra länder får en bra start. Under våren 
har en insamling pågått i samband med 
körernas konserter där pengar samlats in 
för att köpa begagnade cyklar att dela ut. 
Projektet är ett samarbete med Tillsammans 
för Dalby som hjälpt till att fördela cyklar

na. De flesta cyklarna har gått till kvinnor 
varav många aldrig tidigare fått möjlighet 
att lära sig cykla. Cyklarna har uppskattats. 
Totalt skänktes 16 474 kr vilket räckte till 
ett 20tal cyklar inklusive nytt lås, nytt lyse 
och en ny hjälm.

Tack alla som bidragit på olika sätt!
solveig borgehammar

Några från Tillsammans för Dalby 
monterar nytt lyse på cyklarna.
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Körer i Dalby
BARN
Kulturskolan Lund och Dalby för-
samling bygger tillsammans upp 
”Dalby körtrappa” för att ge alla 
unga möjligheten att vara med. 

För anmälan till Kulturskolan:  
www.lund.se/kulturskolan

För anmälan till Dalby församling: 
dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Pärlorna  A  
FÖR: åk F-1
TID: mån kl 16.00–16.30
PLATS: Allaktivitetshuset
HÖSTUPPSTART: Kontakta  
Kulturskolan

Briljanterna  A
FÖR: åk 2–3
TID: mån kl 15.00–15.45
PLATS: Allaktivitetshuset
HÖSTUPPSTART: Kontakta  
Kulturskolan

Opalerna  E
FÖR: åk 4–6
TID: tors kl 16.00-17.00
KÖRLEDARE: Amanda Olsson
PLATS: Eginogården 
HÖSTUPPSTART: 29/8

UNGDOMAR
Dalby ungdomskör  E
FÖR: åk 7–9
TID: ons kl 15.30–17.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 28/8

Mixtum  E
FÖR: gymnasieåldern och uppåt
TID: ons kl 17.30–19.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 28/8

VUXNA
Estridkören  E
Damkör
TID: tis kl 18.30–20.15
KÖRLEDARE: Carl Erik Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 3/9

Eginokören  E
Blandad kör. 
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: tis kl 19.00–21.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 27/8

Dalby Vokalensemble  E
FÖR: unga kvinnor som vill satsa 
mycket på sin sång. 
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: ons 19.00–21.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson. 
PLATS: Eginogården
HÖSTUPPSTART: 28/8

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

Kontakt-
uppgifter till 

församlingens 
kör ledare hittar 

du på baksidan av
 Eginobladet.

Du som går i högstadiet: Under 
höstterminen kommer Dalby  
Ungdoms kör att göra ett pro-
jekt med Aviciis musik och 
tex ter. Mycket av Aviciis musik 
handlar om det som är sårbart 
i livet, om ensamhet, utanför-
skap, psykisk ohälsa, stress, men 
balanserar det tunga och mörka 
i livet med ljus och hopp för alla. 

Avicii, Tim Bergling, stod upp 
för kampen att bara få vara sig 
själv, han var en skör konstnärs-
själ som kämpade med tankar 
om meningen med livet. 

Vi kommer att ses sju ons-
dagar kl. 16.00–17.00, från 
onsdag 28/8, och vi repeterar 
i Eginogårdens musiksal. Du 
behöver inte ha sjungit så 
mycket tidigare utan bara tycka 
om musiken. Vi kommer även 
att arbeta med sångteknik och 
röstträning! Våga prova!

fredag 11/10 kl 19.00
dalby kyrka
Aviciimässan kommer att 
fram f öras av Dalby Ungdoms
kör och vi gör en insamling  
till Suicide Zero. En kväll fylld  
av hopp och ljus!

WAKE 
ME UP!
AVICIImed Dalby 

Ungdomskör

Nyhet!
kom och
var med!

eginogårdenE allaktivitetshusetA

FO
TO

: T
H

E 
PE

RF
EC

T 
W

O
RL

D
FO

U
N

D
AT

IO
N



18  EGINOBLADET HÖSTEN 2019

söndag 22/9 kl 18.00
dalby kyrka
Konsert i Dalby kyrka kl.18.00 med 
Collegium Vox Humana och 
engels männen Charles MacDou
gall och lutenist Toby Carr. Det 
blir ett engelskt, elisabetanskt pro-
gram med tonsättare som Gibbons, 
Dowland, Morley, Tallis och Byrd. 
Fri entré.

lördag 5/10 kl 15.00 
dalby kyrka

Konsert med kvinnliga förtecken.
Ungdomskören Mixtum, Dalby 

Vokalensemble medverkar.  
Vi framför bl.a. kompositioner  
av Cornelia Karlsson. Fri entré,  

insamling till Kvinnojouren i Lund.

onsdag 16/10 kl 19.30
dalby kyrka
Prière (Bön) i Dalby kyrka kl. 19.30 
med Dalby Kammarkör. Det blir 
en stämningsfull fransk afton med 
damkör, manskör, solister och 
orgel. Musik av Duruflé, Poulenc 
och Fauré. Inom ramen för Lunds 
Kördagar. Fri entré!

lördag 19/10 kl 15.00
dalby kyrka
Konsert med Eginokören, Hans 
Nilsson, Maria & Mattias Hjorth, 
Carl Erik Andersson, Tobias 
Andersson och dirigent Anita 
Andersson. Eginokören fortsätter 
sitt jubileumsår med att samarbeta 
med lundakompositören Hans Nils-
son och programmet heter: Aves,  
Avete! Var hälsade, fåglar! Det 
handlar om årstider, natur och det 
blir dessutom ett uruppförande 
med text av Erik Magntorn och 
musik av Hans Nilsson. Beställ-
ningsverk av Eginokören i samband 
med 40 års Jubileet. Inom ramen 
för Lunds Kördagar. Fri entré!

fredag 1/11 kl 15.00
dalby kyrka
Minnesmusik på orgel med  
Carl Erik Andersson. Det erbjuds 
kaffe och möjlighet till samtal i  
kyrkan kl 11–15.

söndag 10/11 kl 18.00
dalby kyrka
John Rutters Requiem med Dalby 
Kammarkör, solister & musiker 
från MSO. Annette Helmers 
spelar ur JS Bachs cellosviter. 
Konserten sker i samarr med Lunds 
Kommun. Biljettförsäljning, se info 
på affischen.

söndag 17/11 kl 18.00
bonderups kyrka
Fransk musik för damkör och orgel. 
Dalby Vokalensemble, Anita och 
Carl Erik Andersson. Fri entré!

lördag 30/11 kl 10.00 
dalby kyrka
Frukostkonsert i Adventstid  
med Estridkören.

söndag 1/12 kl 16.00 
dalby kyrka
Vi sjunger in advent tillsammans 
med Egino kören.

söndag 8/12 kl 16.00
hällestads kyrka
Luciatåg med alla våra barnkörer.

måndag 9/12 kl 19.00
dalby kyrka
Advents- och julkonsert med  
Malmö kammarkör, professor 
och dirigent DanOlof Stenlund.

fredag 13/12 kl 18 och kl 20
dalby kyrka
Luciakonsert med Dalby Ungdoms-
kör, Mixtum och Dalby Vokal-
ensemble. Biljett 50 kr, för mer 
information, se affisch.

söndag 15/12 kl 18.00
dalby kyrka
Traditionell Lucia- och Julkonsert 
med Eginokören, Anita och Carl 
Erik Andersson. 

måndag 23/12 kl 17.00
bonderups kyrka
Vi sjunger in julen.

söndag 29/12 kl 18.00
hällestads kyrka
Nyårskonsert med Romele  
Blås orkester.

KONSERTER Hösten 2019
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Aves, Avete!
Var hälsade, fåglar!
Eginokören fortsätter fira sitt jubileumsår 
tillsammans med lundakompositören och 
saxofonisten Hans Nilsson och hans musik.

Konserten har temat årstiderna 
och naturen, och bjuder bland 
annat på uruppförandet av 
“Aves, Avete!”, ett beställ-
ningsverk med anledning av 
körens 40-årsjubileum, med 
text av Erik Magntorn och 
musik av Hans Nilsson.

Eginokören
dirigent Anita Andersson
kompositör, saxofonist & pianist Hans Nilsson
solist Maria Hjorth
basist Mattias Hjorth
pianist Carl Erik Andersson
slagverk Tobias Andersson
presentatör & diktare Erik Magntorn

Dalby kyrka
Lördag 19 oktober

kl 15.00
Fri entré

Luciatåg med 
barnkörerna
söndag 8 december
kl 16.00
hällestads kyrka

Luciakonsert
fredag 13 december
kl 18.00 och kl 20.00
dalby kyrka

Lucia- och  
julkonsert
söndag 15 december
kl 18.00
dalby kyrka



20  EGINOBLADET HÖSTEN 2019

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
Elisabet Runefors: 046-20 86 06 
elisabet.runefors@svenskakyrkan.se

diakon
Cecilia Lagerquist: 046-20 86 05, 0702-57 96 56
cecilia.lagerquist@svenskakyrkan.se

diakoniassistent
Jessica Hörlin: 046-20 86 08
jessica.horlin@svenskakyrkan.se

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

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

kyrkomusiker / körledare
Anita Andersson: 046-20 86 26, 0736-56 72 69
anita.a.dalby@gmail.com
Carl Erik Andersson: 046-20 86 27, 0704-96 01 80
cea63cea@gmail.com
Amanda Olsson: 046-20 86 28,  
4kantorn@gmail.com

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

husmor
Ingela Jönsson: 046-20 86 25
ingela.jonsson2@svenskakyrkan.se

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

kyrkogårdspersonal/kyrkvaktmästare
Maja Allberg (kyrkogårdsförman): 046-20 86 20
Moni Majer: 046-20 86 24
Lennart Nilsson: 046-20 86 22
Kristina Olsson: 046-20 86 21
Marie Sandberg: 046-20 86 29
Sveinn Sigmundsson: 046-20 86 23

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

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

Vill du bli en av många ideella 
medarbetare i Dalby församling?
ministrera mera!
Du kan vara gudstjänstvärd eller 
ministrant i olika gudstjänster 
eller ingå 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 Birgitta 
Algotsson, 0706-43 04 25, en av 
flera frivilliga i denna grupp.

vilken härlig soppa!
För att kunna servera soppa 
behöver vi hjälp av frivilliga som 
tillsammans med husmor Ingela 
bakar pannkakor, dukar, serverar 
och diskar. I det glada gänget finns 
det rum för fler, både kvinnor och 
män. Vi behöver även frivilliga som 
vill hjälpa till med våra födelsedags-
fester, våffelcafé, trädgårdscaféer, 
grillkvällar etc. Kontakta husmor 
Ingela: 20 86 25.


