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ADVENT
Vi längtar!

ANGELÄGET
Betydelsefulla samtal

för vuxna och barn
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För ett par veckor sedan mötte 
jag på väg till Hemköp två tjejer 
i 10-årsåldern som intensivt och 

ivrigt gestikulerande diskuterade ålder 
och skick på personer äldre än de själva:

– Fatta att med på utflykten var en 
jättegammal gubbe som faktiskt va’ 
ganska snäll.

– Vad hette han? undrade kompi sen.
– Det vet jag inte, svarade hon, men 

han va’ säkert över fyrtio!
Nyss fyllda femtio har jag väl aldrig 

förr identifierat mig så starkt med 
Hasse och Tages klassiker ”Blå stetson-
hatt” som vid detta tillfälle. Fast kan-
ske vet vi alla att ”av barn och dårar 
får man höra sanningen”. 

någon vecka till så är det dags att 
ännu en gång damma av vår Advents-
ljusstake. Den som under sommar-
halvåret slumrat i något förråd eller 
skrymsle i sällskap med julbock, pynt 
och annan säsongsstyrd utrustning. En 

älskad och efterlängtad pjäs, som med 
sin svaga men hoppfulla låga bär bud 
om vad som ska komma. 

Den uppmaning Jesus med just en 
dåres envishet trummar ut åt oss i Ad-
ventstid är vikten av närhet till barnet 
inom oss. Att inte släppa taget om 
det. Att våga vara de vi kanske innerst 
inne vill vara, men där vi av hänsyn till 
rädslor misslyckas och istället fastnar 
innanför de ramar av stränga konven-
tioner samhället så frikostigt markerat 
åt oss. Vad är det som gör att vi i takt 
med stigande ålder stelnar så i våra rol-
ler och högt ställda förväntningar? Vad 
är det som gör att vi värnar våra posi-
tioner så till den grad att de riskerar 
förvandlas till maktkamper där sak och 
person inte längre går att skilja åt?

Åtskilliga har de konvent och 
prästmöten blivit där avsaknaden av 
humor och spontanitet dränerat all 
kreativitet. Där regler och bud effektivt 
lägger sordin på barnet inom oss. Det 

per mellborg
komminister

dalby

Adventsljus 
och julpussar
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Innehåll

som skriker sig hest för att göra sin röst 
hörd. Är det bara jag som tycker det 
känns orimligt med tanke på att upp-
maningen till kontakt ändå kommer 
ifrån högsta ort?

jag önskar mig inte tillbaka till tiden 
som tioåring, men jag ber ihärdigt om 
mod att våga knyta an till det barn jag 
vet finns där inom mig. Att i adventstid 
fånga det mod som krävs för att falla på 
knä inför det under som av nåd blir oss 
givet. Att i all min barnslighet tro (där-
för att den utan barnets blick och tillit 
kan nämligen omöjligt tro på något så 
dumt som att en kvinna skulle kunna bli 
havande utan att ha tillbringat i vart fall 
några minuter med en man) att det är 
för din och min skull han kommer, i ära 
och härlighet, men i ett barns gestalt. 

Kring adventstid i fjol satt jag med 
min svåger ute i verkstaden i hans 

BMW. Mellan oss i baksätet satt min 
systerdotter som med stort intresse 
följde varje liten rörelse hennes pappa 
och morbror gjorde. Kanske var det 
våra bekymrade miner – orsakade av 
trilskande ECU’er, kabelhärvor och 
ABS-lampor – som gjorde att hon 
plötsligt och oväntat utbrast: 

– Jag älskar er! och så gav hon oss 
varsin puss på ganska så oljiga kinder.

Det kunde varit Jesus själv som satt 
där i baksätet och ville få oss att lyfta 
blicken en aning, att se lite mindre 
allvarligt på de problem vi ställts inför. 
En Jesus i barnets gestalt som uppma-
nar till hoppfullhet då tider och stunder 
syns tunga och mörka. 

Adventsljusens låga kommunicerar 
hopp kring vad som på riktigt betyder 
något i våra så hastigt roterande liv. 
Tag vara på den.

Med önskan om en välsignad advent!

 4  nyfiken på barnen
   Barnen har en stor plats  

i församlingens hjärta

 10  gudstjänster och  
kyrkans aktiviteter

 12 gemenskap i dalby 
församling

  Allt från sopplunch till 
skilsmässogrupper

 13  körer i dalby
  Ett manskörsprojekt  

görs under våren

 14  konsertprogram
 16 kontaktuppgifter
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I den kreativa miljön bland färger, penslar och 
pärlor i barnverksamhetens så kallade ”pys-

selrum” i Eginogården möter jag Karin och 
Gunilla som jobbat länge med barn i kyr-
kan. Jag har anteckningsblocket med mig 
och en mängd frågor. Jag är nyfiken på 

hur de tänker kring allt de gör. 

BARNENNYFIKEN PÅ
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Tuva Nyberg, Hanna Nilsson, 
Lucia Olsson och Sofia Schüttert  
är fullt sysselsatta med att göra 
julljusstakar. 
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Jag ställer min första fråga till dem om 
varför det är viktigt att Dalby församling 
överhuvudtaget har en barnverksamhet. 

Snabbt kommer svaret från båda: 
– Vi döper ju barnen in i kyrkan, det är 

bland det viktigaste vi gör och då är det som 
sker i barngrupperna en uppföljning av dopet. 
Jesus tycker att det är viktigt att barnen kom-
mer till honom och det försöker vi leva upp till 
på bästa sätt. 

– Barnen är ju allas vår framtid – så det är 
självklart för oss att ta hand om dem och upp-
märksamma dem också i vårt sammanhang, 
inflikar Gunilla. 

vad sysslar barnen med i de olika barngrup-
perna? 

– Det varierar såklart beroende på vilken 
grupp det är och vad de kan ta till sig i olika 
åldrar, berättar Karin. Vi försöker alltid att 
följa kyrkoåret med de stora, viktiga högtider-
na. Vi gör ofta pyssel som sätter igång samta-
let. Till advent gör vi till exempel stjärnor och 
ljus, berättar Gunilla, till jul julkrubbor i olika 
varianter med alla figurer. Ibland blir det stora 
krubbor av gurkburkar, toarullar och flört-
kulor som efter många träffars arbete blir till 
herdar, Josef, Maria och Jesusbarnet. Barnen 
kan även få göra mindre krubbor med lerfigu-
rer i kokosskal att ta hem. De tycker att det är 
jättekul! 

förstår barnen något av innebörden i pyss-
len? 

– Ja, faktiskt kan de flesta väldigt mycket. 
Men vi berättar ju självklart hela historien som 
ligger bakom pysslen, säger Karin. 

– Det är en viktig sak i sig att få en prat-
stund med varje barn i barngrupperna när de 
är här, fyller Gunilla i. Vi har även barn som 
är från andra kulturer som också kan mycket 
om till exempel julen fast de kanske inte själva 
firar jul. Det finns många gemensamma band i 
de berättelser som är grunden för våra högti-
der, säger Gunilla. 

vad händer mer i era grupper? 
– Vi leker såklart lekar och har alltid en 

kvartslång samling på slutet där vi tänder ljus 
och ställer viktiga frågor om livet. Det blir fina 
dialoger och samlingen är kul och betydelsefull 

BARNEN

I den här intervjun möter vi Karin Beck, 
församlingspedagog och Gunilla Larsson,
barnledare.



för både barnen och oss. Vi får ofta höra från 
föräldrarna att barnen upplever det vi talar om 
som mycket angeläget.

ni hinner med mycket, hur lång tid tar varje 
grupp? 

– Totalt tar varje barngrupp cirka 1,5 timme 
med samlingen. Vi har just nu fyra grup-
per som man anmäler sig till och två öppna 
grupper. Vilka grupperna är kan man läsa om 
i Eginobladet eller på hemsidan. Vi har också 
en grupp för lite större tjejer som haft det tufft 
och har gott stöd av varandra. De får en väldig 
trygghet genom sin grupp. I gruppen kan man 
tala om det man behöver dela med någon och 
vi är noga med att det ska stanna inom grup-
pen. Det är en viktig princip som alla får veta, 
säger Gunilla. Gruppen är ett värdefullt stöd 
för deltagarna.

Karin berättar vidare om de s k pasta andak-
terna som är ett sätt att samla barnen och 
deras familjer på vardagar. Oftast ligger pasta-
andakten i anslutning till när en grupp slutar.

– Vi bjuder in alla barn ur våra grupper 

och deras familjer på en lättsam och kravlös 
andaktsstund med pasta och köttfärssås efter. 
Det är väldigt populärt och många familjer 
kommer. Vi brukar lägga pastaandakten i sam-
ma veva som barnbidraget kommer, då kan 
hela familjen komma och äta en god och billig 
måltid. Det är fint att få lära känna barnens 
familjer.

jag undrar vilken annan kontakt Gunilla 
och Karin får med föräldrarna. 

– Vi har småbarns- och babycafé som är en 
öppen verksamhet för alla, berättar Karin. Där 
får vi bra kontakt med föräldrarna som ofta 
kommer från helt olika håll i samhället. Byg-
gare, poliser och sjömän sitter tillsammans här 
på vår mjuka matta med sina barn. Det är kul 
att alla möjliga yrkeskategorier, som kanske 
inte skulle ha träffats annars, möts här hos oss 
tack vare sina småbarn. 

– Ja, jag vet till och med en grupp föräldrar 
som fortfarande träffas efter att ha lärt känna 
varandra här för flera år sedan, säger Gunilla. 

Det är superroligt att ni kommer hit till oss men 
… varför hänger ni hos oss vecka efter vecka? 
– Det är roligare att vara här än hemma. Här kan vi 
hitta på grejer tillsammans i grupp. Jättebra också att 
vi kan komma hit direkt efter skolan.

Några av er var med på våra Upplevelsedagar i 
somras. Varför var ni det och vad var roligast?

– Vi har lov mera än vad föräldrarna är lediga ifrån sina 
jobb och vi ville slippa att vara på Fritids eller att vara hemma 
själva. Roligaste upplevelsedagen var när vi badade på 

Höge vallsbadet. Egentligen skulle vi spela minigolf den 
dagen men det regnade då. 

Frågor till några  
   tjejer i Tjejligan!

Tuva Nyberg

Elvira Fredholm

Hanna Nilsson
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Anders Hedenstedt
med dottern Moa

Varför väljer ni att komma  
på Babycafé? 

– Vi kommer hit för gemenskapen, att träffa 
andra barn och föräldrar. Det är kul med alla 

nya sånger. Det är också en bra träning 
inför förskolan. För oss är dessa 

träffar ett stående inslag i 
föräldraledigheten. 

kyrkdetektiver är ett ord jag ser i er verk-
samhet. Vad är det för något? 

– Jo, säger Gunilla, barnen som går i fjärde 
klass bjuds hit med sin lärare och får jobba 
två och två med att söka upp olika föremål i 
kyrkan. De får bilder av små detaljer i kyrko-
rummet och ska sedan leta rätt på vad det är. 
När de hittat saken som bilderna föreställer 
får de söka information och svara på frågor 
om vad det är för en pryl, vad den används till 
och hur gammal den är. De får förstoringsglas 
och ficklampor eftersom det är lite mörkt i 
kyrkan och kryptan. Det är en kul övning som 
uppskattas mycket av både barnen och deras 
lärare. Som avslutning får de tända varsitt ljus 
innan de lämnar kyrkan.

på min fråga vad Karin och Gunilla gör inför 
jul berättar de att när de visat kyrkans julkrub-
ba för alla och grupperna har haft sin avslut-
ning i mitten av december så arbetar större 
delen av personalen med att gestalta ett julspel, 
en ”levan de julkrubba” för klasserna F–2 i 
kyrkan. Det är ett roligt spel om en sökande 

person som letar efter den sanna Julen och som 
finner den! Gunilla och Karin är också engage-
rade i barnens Luciatåg i Hällestads kyrka den 
9 december med familjefika efteråt. 

om vi blickar långt framåt – mot sommaren 
så är Dalby församling känd för sin ”sommar-
hajk”. Kan ni berätta vad det är för något?

–Jo, hajken är en sommarlovsvecka som 
vi gör här hos oss för barn som går ut trean. 
Det är djupast sätt en vecka om identitet – att 
vi duger som vi är och om gemenskap med 
varandra. Barnen får börja med att göra en an-
siktsmask av sig själva och den är sedan i fokus 
under hela hajken. Vi har samarbetsövningar 
och lekar och gör vänskapsarmband. Vi brukar 
också åka till Tosselilla en dag. Varje dag har 
vi stilla moment där vi bland annat läser ur 
Djurens andaktsbok. Men masken är grejen i 
det hela, säger Gunilla. Hajken har plats för 20 
barn. Det ger förtur att vara med i kyrkan.

gunilla och karin, ni ser det som er livsuppgift 
att jobba med barn, varför har det blivit så?

Malin Knutsson 
med dottern Nora 

Varför väljer ni att komma 
på Småbarncafé?

 – Det är trevligt att träffa andra barn 
och föräldrar. Mysigt med sångstund 

och gemensam fika.
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Pastaandakter
eginogården kl 17.00

Barnfamiljer inbjuds till 
gemenskap och pasta fyra 

kvällar under våren. 

torsdag 17 januari
måndag 11 februari

onsdag 10 april 
måndag 13 maj



– Jag tycker om barn! Barn är spontana och 
ärliga och säger med en gång hur de upplever 
saker på ett rakare sätt än vuxna gör. De ger 
också mycket tillbaka. Jag blir upplyft och 
glad av att ha med barn och ungdomar att 
göra. Totalt har jag jobbat med barn i cirka 
tjugo år nu, berättar Gunilla.

– Jag tycker det är härligt att få uppleva 
barns ärlighet och positivitet, säger Karin.  

Barn är direkta och aldrig falska. Det är en så 
härlig kontrast mot vuxenvärlden. Man får 
uppleva så mycket givande i barns sällskap. 
Jag har jobbat här i Dalby med barnverksam-
het i tjugo år och tidigare var jag simlärare 
för barn. Jag har även haft konfirmander som 
sedan kommer hit med sina egna barn. Det är 
kul att följa människor genom livet. 

per lidbeck
kyrkoherde
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en stund innan gudstjänsten råder det varan-
nan söndag febril aktivitet nere i Dalby kyrkas 
krypta. Mattor och kuddar läggs på golvet, en 
stor skattkista ställs fram, bord belamras med 
saxar, färgpennor och allt annat som behövs 
till dagens skapande aktivitet och de tre ljusen 
som skall tändas vid den inledande bönen sätts 
på altaret. Det är dags för söndagsskola! 

Varannan söndag är alla barn välkomna till 
söndagsskolan.

Den finns till för att de yngre skall få möta 
Gud i gudstjänsten på sina egna villkor. På 
samma sätt som vi vuxna får vägledning att 
tolka och leva i Guds Ord skall också barnen 
få hjälp med detsamma, på ett sätt som de kan 

förstå. En bit in i gudstjänsten samlas barnen i 
kryptan där de tillsammans med ledarna upp-
täcker dagens tema!

under december ses vi den 16 december för 
att sedan göra uppehåll under jul och nyår.  
I vår är första träffen söndagen den 13 januari. 

Har du frågor eller kan du själv tänka dig 
att hjälpa till med söndagsskolan? Ingrid sam-
ordnar träffarna men de utformas och leds av 
ett fantastiskt gäng frivilliga: Ingrid S, Mirjam 
och Maria! Vill du hänga på? Kontakta Ingrid 
Norén Nilsson: ingrid.noren.nilsson@svenska-
kyrkan.se

ingrid norén nilsson  komminister

SÖNDAGSSKOLA

Söndagsskola
Vi ses i Dalby kyrka till hög
mässan följande datum kl 10: 
16/12, 13/1, 27/1, 10/2, 3/3, 
17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5.  
26 maj är det avslutning.

välkommen!
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 Tack!
ett varmt 
tack till vår 
kantor Marie 
Svensson! 
Det känns 
vemodigt att 

Marie nu går vidare till en hel-
tidstjänst i annan församling. 
Vi kommer verkligen att sakna 
hennes sång och gitarrspel 
mycket. Men vi vill naturligtvis 
lyckönska till den nya tjänsten 
och önska henne allt gott för 
framtiden! 

Upplev Medeltiden i Dalby
medeltidsdagar
lördag 25–söndag 26 maj 2019
Våra medeltidsdagar kring Dalby kyrka och kloster har nu 
börjat bli en tradition. I vår kommer återigen tillfället att 
uppleva medel tiden i Dalby. Kom och upplev medeltids-
mässa och tideböner, hantverk, barnaktiviteter, marknad, 
kamplekar, vildsvinsragu, klostervandring, gycklare m.m. 

Detaljerad information ges längre fram. 

Ikonutställning
28 april–17 maj 
i dalby kyrkas krypta
Ikoner är fönster mot himlen. Så 
tänker man i den östliga kristen-
heten om dessa heliga bilder. Vi är 
stolta att få visa ett antal av den 
kända ikonmålerskan Lisa Chemnitz 
fantastiska ikoner i Dalby kyrka 
under denna tid. Efter gudstjänsten 
28 april håller vi vernissage cirka 
kl. 11.00 där Lisa berättar om sitt 
hantverk och sitt förhållande till 
ikoner. Varmt välkomna!

Hej!
jag heter elisabet runefors och ska 
vara pastorsadjunkt i Dalby församling i 
femton månader. Att vara pastorsadjunkt 
är en slags prästerlig AT-tjänst som 
innebär att jag arbetar min första tid som 
präst. Jag är en lundensisk smålänning 

med rötter i Stockholm som bosatt sig i Dalby. Med detta vill 
jag säga att jag bott i Stockholm och i Växjö under min upp-
växt men sedan 15 år tillbaka i Lund och nu sedan i januari 
2018 bor jag med min man och barn i Dalby på Hagalunds-
området. Jag ser fram emot att lära känna byn ännu bättre 
genom att få möjligheten att verka som präst här. Vi ses!  
(Antingen i kyrkan eller på Hemköp, eller kanske bland ba-
dande barn på Dalbybadet eller någon helt annanstans...!)
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Med reservation för ändringar: www.svenskakyrkan.se/dalby-forsamling

DECEMBER
D  Sön 9 dec kl 10

 2 sön i advent
 Mässa

H  Sön 9 dec kl 16
 Lucia med barn-

körerna. 

D  Sön 16 dec kl 10
 3 sön i advent
 Gudstjänst

D  Sön 16 dec kl 18
 3 sön i advent
 Julkonsert

D  Sön 23 dec kl 10
 4 sön i advent
 Mässa

B  Sön 23 dec kl 17
 4 sön i advent
 Vi sjunger in julen

D  Julafton kl 11
 Samling vid krubban

D  Julafton kl 14
 Julbön

D  Julafton kl 23.00
 Julnattsmässa

H  Juldagen kl 7 
Julotta

D  Juldagen kl 11
 Juldagsmässa

D  Annandag jul kl 14
 Julsångsgudstjänst

D  Sön 30 dec kl 10
 Sön e jul
 Gudstjänst

B  Mån 31 dec kl 16
 Nyårsafton
 Nyårsbön

JANUARI
D  Tis 1 jan kl 16

 Nyårsdagen
 Nyårsdagsmässa

D  Sön 6 jan kl 16
 Trettondedag jul
 Mässa

D  Sön 13 jan kl 10
 1 sön e trett
 Mässa

H  Sön 13 jan kl 18 
 1 sön e trett
 Taizégudstjänst

D  Sön 20 jan kl 10
 2 sön e trett
 Gudstjänst

D  Sön 27 jan kl 10
 3 sön e trett
 Mässa

B  Sön 27 jan kl 18
 3 sön e trett
 Mariamässa

FEBRUARI
D   Sön 3 feb kl 10

 Kyndelsmässodagen
 Familjemässa med 

dopåtersamling

D   Sön 10 feb kl 10
 5 sön e trett
 Frälsarkransmässa

H  Sön 10 feb kl 18  
5 sön e trett

 Mässa

D   Sön 17 feb kl 10
 Septuagesima
 Gudstjänst

B  Sön 17 feb kl 18
 Septuagesima
 Mariamässa

D   Sön 24 feb kl 10
 Sexagesima
 Mässa

MARS
D   Sön 3 mars kl 10

 Fastlagssöndag
 Mässa

D   Ons 6 mars kl 19 
Askonsdag

 Askonsdagsmässa

H   Sön 10 mars kl 10
 1 sön i fastan
 Mässa

D   Sön 17 mars kl 10 
2 sön i fastan

 Gudstjänst

D   Sön 24 mars kl 10 
Jungfru M bebåd

 Vattenmässa

B  Sön 24 mars kl 18
 Jungfru M bebåd
 Mariamässa

D   Sön 31 mars kl 10 
Midfastosöndag

 Mässa

APRIL
H   Sön 7 april kl 10

 5 sön i fastan
 Mässa

D   Sön 14 april kl 10 
Palmsöndag

 Mässa

D   Tors 18 april kl 17
 Skärtorsdag
 Skärtorsdagsmässa

H   Tors 18 april kl 19
 Skärtorsdag
 Skärtorsdagsmässa

D   Fre 19 april kl 10 
Långfredag

 Långfredagsguds-
tjänst

D   Lör 20 april kl 23 
Påskafton

 Påsknattsmässa

APRIL
D   Sön 21 april kl 10 

Påskdagen
 Påskmässa

B  Mån 22 april kl 14
 Annandag påsk
 Familjegudstjänst

D   Sön 28 april kl 10 
2 sön i påsktid

 Gudstjänst

MAJ
D   Sön 5 maj kl 10 

3 sön i påsktid
 Mässa

D   Sön 12 maj kl 10 
4 sön i påsktid

 Frälsarkransmässa

H   Sön 12 maj kl 18 
4 sön i påsktid

 Musikgudstjänst

D   Lör 18 maj kl 11 
Konfirmationsguds-
tjänst

D   Sön 19 maj kl 10 
5 sön i påsktid

 Festmässa

B  Sön 19 maj kl 18
 5 sön i påsktid
 Mariamässa

D   Sön 26 maj kl 10 
Bönsöndag

 Medeltidsmässa

D   Tors 30 maj kl 9 
Kr H F dag

 Gökotta i Billebjer

D   Tors 30 maj kl 18 
Kr H F dag

 Himmelfärdsmässa

Dalby kyrkaD Hällestad kyrkaH Bonderup kyrkaB EginogårdenE AllaktivitetshusetA

GUDSTJÄNSTER



Trons mysterier 
i Hällestad

Vi fördjupar oss i den kristna trons många fantastiska mysterier 
i Hällestads kyrkas fina studiehörna. Vi läser och samtalar om 
uppståndelse, död och liv, nattvard, meningen med allt, etc. 

Vi träffas ca 1,5 timme en lördagseftermiddag i måna den över 
en kaffe. Studiecirkeln är öppen, det går bra att komma enstaka 
gånger. 

om du är nyfiken och vill veta mer kontakta 
per lidbeck: per.lidbeck@svenskakyrkan.se

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

första träffen för terminen:
lördag 9 februari kl. 15.00 i hällestads kyrka
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Detta händer 
varje vecka
Måndagar
A  15.00–15.45   Briljanterna (åk 2–3)

A  16.00–16.30  Pärlorna (åk F–1)

E  16.15–17.45 Miniminiorer  
 (5 år–åk F)

E  17.30–19.00 Miniorer (åk 1–2)

E  19.00–21.30  Dalby Kammarkör

Tisdagar
D  08.00  Morgonbön

E  18.30–20.15 Estridkören

E  19.00–21.00 Eginokören

Onsdagar
E  14.00–17.00  Tjejligan 

   (åk 6 och uppåt)

E  15.30–17.00 Dalby ungdomskör

E  17.30–19.00  Club 35 (åk 3–5)

E  17.30–19.00 Mixtum

D  18.00  Kristen djupmeditation
   med efterföljande  

 mässa (endast jämna  
 veckor)

E  19.00–21.30 Dalby Vokalensemble

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   Gudstjänst
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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, jämna onsdagar kl 18–19 
under hela våren. start onsdag 23 januari.

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

Konfirmation
för englandsgruppen
dalby kyrka 
18 maj kl 11.00
Efter konfirmationsdagen den 18 
maj blir det festmässa för konfir-
manderna söndagen den 19 maj  
kl. 10.00 – också i Dalby kyrka!

Trivselföreningen
eginogården
20 januari kl 14.00
Upptaktsmöte för Trivsel- 
föreningens vårtermin. 
Vårprogrammet kommer att
delas ut som separat blad.
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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 ett bli fär-
digt. Varmt välkommen till en stunds 
kravlös gemenskap i ett härligt gäng! 

Vi träffas i Eginogården vid åtta tillfällen 
under vintern och våren, nämligen den 13 
februari, 27 februari, 13 mars, 27 mars, 
10 april, 24 april, 8 maj och 22 maj. Den 
sista gången planerar vi att åka ut i det grö-
na på en liten tur. Tiden är 14.00–16.15.

Undrar du över något eller vill anmäla dig, 
ring Lilian Larsson, 20 03 85 eller Anna-Lisa 
Bengtsson, 20 18 05. Anmälan senast den 6 
februari. Onsdagsträffen sker i samarbete 
med Sensus studieförbund. 

E

Uppbrott | Förändring | Nystart
Har du genomgått en skilsmässa eller smärtsam separation de  
senaste två, tre åren? Känner du att det är svårt att hitta rätt  
i tillvaron igen? Du är inte ensam. 

Välkommen till en samtalsgrupp om skilsmässa och separation där vi delar 
vår upplevelse med varandra och funderar över vägar framåt i livet. 
Gruppen kommer att träffas 5 ggr under våren med 14 dagars mellanrum. 
Vi startar onsdagen den 13 feb kl 18.00–19.30.  
PLATS: Eginogården. Gruppen är en sluten grupp. 
FÖR ANMÄLAN OCH INFORMATION: jessica.horlin@svenskakyrkan.se eller 
per.lidbeck@svenskakyrkan.se

Våffelcafé 
jungfru marie bebådelsedag
eginogården söndag 24 mars
kl 14.00–16.00
Välkommen på våffelcafé. Utöver 
våfflor bjuder vi på sång och musik 
med anknytning till både våren och 
Jungfru Maria. Vår gäst är Eva Hall-
berg. Välkommen!

Vårutflykt med lunch 
torsdag 9 maj
Vi åker iväg med buss till något 
trevligt ställe för att tillsammans 
äta en god lunch samt besöka 
någon kyrka och eventuellt någon 
annan sevärdhet. Mer information 
om när vi åker och vart kommer, 
så håll utkik på anslagstavlor och 
hemsida. OBS! Föranmälan senast 
den 26 april.

Varmt välkommen till  
en stunds gemenskap 
kring bordet i juletid
26 december annandag jul kl 15–17 

Välkommen på julmys med kaffe och julka-
kor, klurigheter och prat, sång och musik i 
Eginogården. 

Anmäl dig gärna till pastorsexpeditionen 
046-20 86 00, senast den 18 december. 
Det finns möjlighet att inleda samvaron med 
Julsångsgudstjänst i Dalby kyrka kl 14.00.

Knutsfest
Torsdag 10 januari kl 12–14
på Eginogården dansar och 
sjunger vi ut julen under ledning 
av Marie Svensson, Gösta 
Svensson, Cecilia Lagerquist, 
Kristina Ols son och Rolf Mår-
tensson. Gröt och skinksmör-
gåsar serveras.

Sopplunch
Ät din lunch i Eginogården!

Soppluncherna med inledande 
middagsbön kl 12.00, återkommer 

följande torsdagar:

 24 januari, 14 februari, 14 mars,  
28 mars och 11 april

E

Fastlagssöndag
3 mars
Efter gudstjänsten kl 10 i Dalby 
kyrka på Fastlagssöndagen är 
du välkommen till Egino gården 
och äta ”kyrksoppa” och fast-
lagsbulle!

Vårlunch 
torsdag 23 maj
OBS! Föranmälan till vårlunchen 
senast den 16 maj.

E

E

E
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BARNKÖRER
Kulturskolan Lund och Dalby för-
samling bygger tillsammans upp 
”Dalby körtrappa” för att ge alla 
barn 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: måndagar kl 16.00–16.30
KÖRLEDARE: från Kulturskolan, Lund
PLATS: Allaktivitetshuset

Briljanterna  A  
FÖR: åk 2–3
TID: måndagar kl 15.00–15.45
KÖRLEDARE: från Kulturskolan, Lund
PLATS: Allaktivitetshuset

Opalerna  E
FÖR: åk 4–6
TID: torsdagar kl 16.00-17.00
KÖRLEDARE: Linnéa Ringheim
PLATS: Eginogården

UNGDOMSKÖRER
Dalby ungdomskör  E
FÖR: åk 7–9
TID: onsdagar kl 15.30–17.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården

Mixtum  E
FÖR: gymnasieåldern och uppåt
TID: onsdagar kl 17.30–19.00
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården

VUXENKÖRER
Estridkören  E
Damkör
TID: tisdagar kl 18.30–20.15
KÖRLEDARE: Carl Erik Andersson
PLATS: Eginogården

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

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

Dalby Kammarkör  E
Blandad kör
FÖR: avancerade sångare.  
Kontakta Anita för provsjungning.
TID: måndagar 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

AllaktivitetshusetA

för mer info, kontakta:
Anita Andersson 0736-56 72 69
anita.a.dalby@gmail.com

Carl Erik Andersson 0704-96 01 80
cea63cea@gmail.com

MANSKÖR NYHET!
Vårsånger  E
Manskör
TID: tisdagar 5/2, 19/2, 12/3,  
26/3, 2/4, 9/4, 23/4 och 30/4  
kl 18.00–18.45  
KÖRLEDARE: Anita Andersson
PLATS: Eginogården

Äntligen har vår körledare, Anita 
Andersson, fått tid över till ytter-
ligare ett projekt för manskör. Hon 
kallar projektet för ”Vårsånger” 
och har lagt in 8 repetitioner fram 
till Valborgmässosafton. Efter 
alla körövningar kommer vi att 
framträda vid scoutstugan med de 
sånger vi lärt in.

Stommen av män kommer från 
Eginokören. Det är vi i samarbete 
med Anita som söker nya sångare, 
både basar och tenorer. Alla är 
välkomna oavsett bakgrund och 
körerfarenhet, och vi kommer 
att lägga tid på grundläggande 
sångteknik. I dagsläget är vi 13–14 
sångare som tycker att det skulle 
vara kul att få ihop en riktigt maf-
fig manskör. I normala fall sjunger 
vi i blandad kör.

Om du tycker att det låter 
trevligt så tveka inte. Anmäl er 
eller fråga någon av de under-
tecknade. Du kommer aldrig att 
ångra dig.

per johnsson
per@eng-johnsson.se 

lennart remgard
lex@en3.se
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söndag 9/12 kl 16
hällestads kyrka
Barnens Lucia med barnkörerna: 
Pärlorna, Briljanterna och Opalerna.

torsdag 13/12 kl 19.00
dalby kyrka
Luciakonsert med Mixtum, Dalby 
Ungdomskör, Opalerna och Dalby 
Vokalensemble som bjuder på såväl 
nya som traditionella Lucia- och 
julsånger. Biljetter 50 kr, säljes hos 
Pastorsexp, Kakbutiken i Dalby 
centrum, Dalby Tusen sköna ting 

samt vid entrén konsertdagen. 
Pengarna går oavkortat går till 
Musikhjälpen i Lund.

söndag 23/12 kl 17.00
bonderups kyrka
Vi sjunger in Julen. Sångsolist 
Marieke Wikesjö och orgel Carl  
Erik Andersson.

söndag 30/12 kl 19.00
hällestads kyrka 
Jul- och Nyårskonsert med 
Romele Blåsorkester under  
ledning av Jeanette Eliasson Dahl.

KONSERTER

D Advents- och Julkonsert med Malmö kammarkör 
under ledning av professor Dan-Olof Stenlund. Fri entré.

måndag 10/12 kl 19.00
dalby kyrka

Carols vid Betlehem
Julkonsert med Eginokören  

i Dalby kyrka

söndag 16/12 kl 18.00

Medverkande:
Eginokören  

Per Lidbeck (recitation)
Carl Erik Andersson (orgel)
Anita Andersson (dirigent)

söndag 3/2 kl 18.00
dalby kyrka
Jazzinspirerad konsert med 
den musikstuderande gruppen 
Furu Fem: Piano Alma Stens-
son, gitarr Oskar Gustavsson, 
trummor Aziz Arim, saxofon 
Alexander Lundstedt, klari-
nett Andreas Jonnergård och 
kontrabas Andreas Stensson. 
Det blir mest egenkompone-
rat material med rötter i den 
svenska jazztraditionen. 

Julen 2018 
Våren 2019
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lördag 9/2 kl 19.00
allhelgonakyrkan i lund 
Körcentrum Syd samlar tio körer 
som var och en framför ett nyskri-
vet verk. Två av Dalbys körer är 
uttagna att delta: Dalby kammar-
kör med verket Clavis paradisi 
(Paradisets nycklar) som Rolf 
Martinsson skrev till körens 10 år 
jubileum 2016. Renässansensem-
blen Collegium Vox Humana kom-
mer att sjunga Henrik Dahlgrens 
tre hymner till jungfru Marias ära, 
Latin Hymns. Varmt välkomna att 
lyssna på dessa och mycket mer. 
Sveriges Radio spelar in konserten.

lördag 16/3 kl 10.00
dalby kyrka
Frukostkonsert med Dalby Vo-
kalensemble. Det blir ett varierat 
program allt ifrån traditionella folk-
visor till klassisk musik komponerad 
för just damkör. Efter konserten 
serveras kaffe, te och fralla till 
förmån för välgörande ändamål.

lördag 13/4 kl 10.00
dalby kyrka
Frukostkonsert med Collegium 
Vox Humana. Efter konserten 
serveras kaffe, te och fralla till 
förmån för välgörande ändamål.

lördag 11/5 kl 16.00 
dalby kyrka 
Jubileumskonsert med Egino-
kören, fd korister under ledning  
av dirigenterna Per-Göran Rosén 
och Anita Andersson.

lördag 18/5 kl 18.00
hällestads kyrka
Estridkörens vårkonsert. Diri-
gent Carl Erik Andersson. Det blir 
musik av bl a Mikael Wiehe och 
Björn Afzelius.

måndag 20/5 kl 18.30
dalby kyrka
Avslutningskonsert med barn- 
och ungdomskörerna.

Eginokören firar 2019 dubbelt! 
Kören fullföljer och firar en hundraårig kyrkokörstradition. 1919 om-
nämns ”kören” för första gången i skriften ”Klockareliv i gamla Dalby”. 
Fram till 1979 hette kören Dalby Hällestad kyrkokör, men bytte då till 
Eginokören i samband med att föreningen Eginokören bildades. Där-
med firar kören även 40-års jubileum.  

Jubileet inleds söndagen den 10 mars 2019 då kören ger den jazz-
inspirerade MASS in BLUE av Will Todd och fortsätter lördagen den  
11 maj då det blir en jubileumskonsert. Till den konserten kommer 
gamla körsångare inbjudas till att delta i både sång och festligheter!

Även hösten 2019 kommer att gå i jubileets tecken.
Kören består idag av 42 sångare.                          ulla l berggren

söndag 10/3 kl 18.00
dalby kyrka 
Jazzmässan Mass in Blue  
av Will Todd. Jazzkvartett 
och sångsolist tillsammans 
med Eginokören under ledning 
av Anita Andersson. Sång: 
Maria Hjorth, piano: Martin 
Berggren, bas: Anders Lorenzi, 
saxofon: Fredrik Stenberg 
och trummor: Fredrik Berg. 
Biljettförsäljning.

Mass 
in Blue
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Requiem av 
Maurice Duruflé
söndag 7/4 kl 18.00
dalby kyrka
Medv: Dalby kammarkör, solist 
Mikael Sörensson, manskör,  
organist Carl Erik Andersson 
och dirigent Anita Andersson.
Biljettförsäljning.
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Dalby församling
pastorsexpeditionen
Eginogården
Lundavägen 5
247 50 Dalby
046-20 86 00 
dalby.pastorat@svenskakyrkan.se
Bianca Timm: 20 86 10

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

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

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

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

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

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

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

kyrkomusiker / körledare
Anita Andersson: 20 86 26, 0736-56 72 69
anita.a.dalby@gmail.com
Carl Erik Andersson: 20 86 27, 0704-96 01 80
cea63cea@gmail.com
Linnéa Ringheim: 20 86 00 

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

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

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

kyrkogårdspersonal
Kristina Olsson: 20 86 21
Stefan Persson: 20 86 22
Sveinn Sigmundsson: 20 86 23
Marie Sandberg: 20 86 29
Mikael Jakobsson: 20 86 24

Vill du bli en av många ideella 
medarbetare i Dalby församling?
ministrera mera!
Du kan vara gudstjänstvärd eller 
medhjälpare 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.

är du en kreativ själ?
Tidningen Eginobladet är på jakt 
efter kreativa illustratörer, skri-
benter och fotografer. Kontakta 
Karin Beck om du är intresserad.

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.

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


