
Eginobladet

HELIGTTema

EN HÄLSNING FR ÅN SVENSK A K YRK AN I  DALBY 

Jul 2019
Vår 2020

         Dop 
Nattvard
           Bikt

    Själavard



2  EGINOBLADET JUL 2019/VÅR 2020

Dop är något 
jätteviktigt!
vi har glädjande nog många dop 
i våra tre kyrkor. Ett dop är alltid en 
vacker och stämningsfull stund där vi 
gemensamt får dela ett mysterium som 
är mycket större än oss själva. När 
vattnet rinner över dopbarnets huvud 
tänker jag varje gång att nu händer det! 
Vi ser det inte med våra ögon i denna 
tillvaro – men då, just då tar den kär
leksfulla makten i världen barnet till sig 
på ett alldeles speciellt sätt och ropar 
mot djävulskapet och allt det mörka 
bland oss: – Bort med er, det här barnet 
ska jag hålla min hand över och jag 
vill leda det genom hela dess liv. Stort 
känns också att kyrkan, kontinuerligt 
har döpt människor in i sin gemenskap 
under 2000 år! Det måste därmed 
vara en av mänsklighetens allra äldsta, 
alltjämt levande ritualer. Jesus gav 

uppdraget till sina vänner apostlarna 
att gå ut och döpa alla människor som 
ville ta emot dopet. Precis så tänker vi 
också nu och följer hans uppmaning på 
samma sätt efter 2000 år!

ibland hör man tyvärr ett mindre 
övervägt argument bland föräldrar mot 
att döpa sitt barn. – ”Det vill jag att 
barnet ska få välja själv”, säger man, 
ofta utan närmare eftertanke. Jag blir 
bitter inom mig när jag hör det där. 
Vad tror en förälder att ett barn under 
sin uppväxt väljer själv? Att det ska gå 
på dagis – nej, att det ska gå i skolan – 
nej, vad det gör och lär sig på dagis och 
i skolan – nej, att det ska gå klädd i de 
kläder vi har i vår del av världen – nej, 
att det ska äta den mat vi vanligen äter 
i vårt land – nej. Vi föräldrar sociali
serar hela vägen våra barn och lär dem 
att förhålla sig på livets alla tänkbara 
plan, det är bara att inse. Det är väl för 
övrigt det som är en förälders uppgift 
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och ansvar! Vi ska vara våra barns 
goda förebilder. Men själva har vi 
tyvärr ofta så dålig kunskap just på det 
andliga planet att vi inte mäktar med 
att ge våra barn vägledning här. Och då 
väljer vi helt sonika bort hela vår kul
turs religiösa värdegrund åt våra barn! 
Inte så juste kan jag faktiskt tycka. 

när vi väljer bort dopet och därmed 
den grundläggande relationen till Gud 
i kristen tradition ställer vi också vårt 
barn utanför ett sammanhang som 
präglat hela vårt tänkande. Det blir 
inte heller naturligt att barnet deltar i 
det kyrkan vill göra för barn; miniorer, 
juniorer, barnkör, hajk, etc. etc. Mötes
platser som är bra och givande för 
alla barn och som självklart rymmer 
också de stora livsfrågorna. Om barnet 
senare i livet verkligen skulle vilja bli 
t.ex. buddhist istället för att i någon 
bemärkelse leva kvar i kristen kultur – 
fine, ok! Viljan är förstås fri i vårt sam
hälle. Men – då handlar detta om ett 
övervägt val som görs av en tänkande 

person att byta en andlig referenspunkt 
mot en annan. 

jag tror det finns en fara i att barn 
hamnar utanför sin religiösa kultur. 
Blir det sedan inte så att barnet faktiskt 
vill konfirmeras och döps i det sam
manhanget samtidigt som det får lära 
sig trons grunder, så är i de flesta fall 
loppet kört för någon vidare relation 
till det kyrkan står för. Ytterligt få låter 
nämligen döpa sig som vuxna. 

Så kära föräldrar: Var generösa mot 
era barn. Även om ni inte själva just nu 
i livet går i kyrkan varje söndag (men 
det kan komma…) känns det juste att 
ge era barn en relation som gör att 
porten till en viktig och givande sida av 
livet är vidöppen för dem. Dopet ger 
barnet en grundtillhörighet som ger det 
en fair chans att senare, när som helst, 
när det själv vill, utveckla en kontakt 
med sin egen religiösa tradition. Enligt 
FNs Barnkonvention talas det inte 
för inte om att barn ska ha ”frihet att 
utöva sin religion eller tro”. 
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allt börjar i den övre salen i Jeru
salem. Det är påsktid och Jesus lägger 
sig till bords för att dela judarnas 
påskmåltid, sedermåltiden, med sina 
närmaste vänner. Den är den måltid 
som firas till minne av uttåget ur Egyp
ten när israeliterna med Guds hjälp 
gick från slaveri till frihet. Jesus har 
längtat efter att få dela den med de sina. 
Evangelisten Matteus berättar: ”Medan 
de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha 
läst tackbönen bröt han det, gav åt sina 
lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta 
är min kropp.” Och han tog en bägare, 
och efter att ha tackat Gud gav han den 
åt dem och sade: ”Drick av den alla. 
Detta är mitt blod, förbundsblodet som 
blir utgjutet för många till syndernas 
förlåtelse.” (Matt 26:26–28) 

Jesus tar bröd och vin och fyller dem 
med ett nytt innehåll: det är hans kropp 

och hans blod, ett liv genom hans liv, 
som räcks till de förstummade lärjung
arna. En kärlek som saknar gräns. 

Här firas den allra första nattvarden, 
eller eukaristin (=tacksägelse) som 
den också kallas. Sedan den mättade 
kvällen har kristna i alla tider, från Jesu 
närmsta vänner till oss i dag tagit bröd, 
tackat, brutit och givit det åt varandra. 
Tider och förutsättningar har skiftat 
men kärnan har alltid varit densamma: 
att dela Kristi närvaro och liv med 
varandra.

Eukaristin är ett sakrament, en helig 
handling. I brödet och vinet får vi ta 
emot Jesus Kristus, Gud själv. I Svenska 
kyrkan tror vi, liksom katoliker och 
ortodoxa, att Kristus är reellt närva
rande i brödet och vinet. Det kallas för 
realpresens. Luther skriver: ”Vad är 
altarets sakrament? Altarets sakrament 

ingrid norén 
nilsson

komminister
dalby

Tema
HELIGT

mötet med 
jesus kristus

NATTVARDEN

”Här är rymlig plats.  
Här är Guds bord,  
ett stråk av himmel 
och en doft av jord, 
ett rop i mörkret 
och ett svar i tro. 
Gud är en av oss  
vid detta bord. ”
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är vår Herres, Jesu Kristi, sanna kropp 
och blod, under bröd och vin, instiftat 
av Kristus själv, till att ätas och drickas 
av oss kristna.”1

missar man en mässa missar man en 
massa, säger ett ordstäv och i det ligger 
en djup sanning. Vid mässan lägger vi 
vår lilla gåva av bröd, vin och lite vat
ten på altaret. Med Kyrkans böner lyfts 
de mot Gud är de när de tas emot av 
oss inte längre blott bröd och vin. De är, 
som en teolog skriver, ”fyllda med all 
himmelsk välsignelse och nåd”.2 Fyllda 
med Kristus. Så knyts allt det som 
Kristus har gjort för oss, hans offer och 
hela löftet om hans närvaro till gåvorna 
på altaret! Det är hisnande. Och än mer 
hisnande är att vi, när vi tar emot dem, 
genom denna närvaro ges ”syndernas 
förlåtelse, liv och salighet”.3 Så är natt

varden Kyrkans dyrbara hjärtpunkt, 
Kristi eget liv som får genomströmma 
Kyrkan,  hans kropp. Därför har mäs
san alltid firats inom kroppen, kyrkan, 
de döptas gemenskap. Samtidigt är er
bjudandet om dopet, om att inlemmas  
i denna kropp, gränslöst! 

Nu står advent för dörren, tiden som 
leder upp mot julnattens glädje. Det 
är en tid då vi inbjuds att slå följe på 
vägen mot Betlehem med Jesu mor  
Maria. Under nio mödosamma måna
der bar hon Jesus under sitt hjärta och 
fick sedan bära ut honom till världen. 
På samma sätt får också vi, när vi i 
en bit bröd och lite vin fått ta emot 
Kristus, också vi bära honom under 
vårt hjärta. Rakt ut i världen. För att 
inte bara vi, utan hela världen, ska 
blomstra av hopp och liv! Också under 
en regndaskig skånsk vinter. 

NATTVARDEN

nattvard är ett van
ligt namn för gudstjäns
ten men avser egentli
gen bara den sista måltid 
som Jesus firade med 
sina lärjungar. herrens 
måltid och herrens 
heliga nattvard, 
hhn, är andra be
nämningar på firandet. 
eukaristi be tyder 
tacksägelse och används 
i de stora kyrkotraditio
nerna. Den tacksägelse 
vi firar är Guds verk i 
Kristus. mässa är den 
gudstjänst vid vilken 
eukaristin firas. Betyder 
”sändning” från den 
avslutande frasen i den 
latinska mässan: ”Ite, 
missa est!”. Gå, ni [för
samlingen] är utsända!

1 Lilla katekesen, 
femte huvudstyck
et, altarets sakra
ment

2 Markus Hagberg: 
Källan vars flöden 
frälsning ger – 
En liten bok om 
eukaristin, Artos & 
Norma 2018.  

3 Lilla katekesen, 
femte huvud
stycket, altarets 
sakrament
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E

styrelsen för dalby kyrkliga trivselförening

onsdag 6 maj kl 9-17
Vårutflykt. Färden går till Österlen där första stopp blir Olof 
Viktors bageri för förmiddagskaffe och möjlighet att handla 
bröd. Sedan åker vi till Dag Hammarskjölds Backåkra för en 
guidad visning. Lunch serveras på Löderups Strandbad. På 
vägen hem besöker vi Bjäresjö vackra kyrka.  
Pris: 450 kr/pers.

obs! Bindande anmälan senast måndagen den 27 april genom 
inbetalning av avgiften till bg 8187262. Du kan också anmäla dig 
till Elvy Larsson tel 04620 95 13 eller på mailadress elvy.dalby@
gmail.com. Då betalar du på bussen. Ev matallergier anmäles. 
Minsta antalet deltagare är 40 pers.
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Vårutflykt 
till

Österlen!
Vid alla våra samlingar serveras kaf
fe/te med hembakat till ett pris av 
50 kr/pers. Betalas på plats.

söndag 19 januari kl 14
Upptaktsmöte för våren i Egino
gården. gäst: Dalbys tidigare 
kyrkoherde Martin Cruce. 

onsdag 5 februari kl 14
gäst: Erikshjälpen från Genarp 
kommer och berättar samt visar 
bilder om sin verksamhet.

onsdag 4 mars kl 14
Årsmöte i Eginogården.
gäst: Sångerskan Ann-Marie 
Svens son med ackompanjatör fram
för ett program om Ulla Billquist.

Varmt välkomna till vårens program 2020 
med Trivselföreningen i Dalby församling

Dag Hammarskjölds Backåkra.

onsdag 1 april kl 14
Månadsmöte i Eginogården.
Anita Larsson berättar om 
påsktraditioner förr och nu.

Dopåtersamling
lördag 1 februari
dalby kyrka kl 11 
Kanske har ni lagt märke till att det hänger en 
stor trollhasselgren ovanför dopfunten i Dalby 
kyrka? När ett barn i församlingen döps får 
det en liten silverängel som hängs upp i den 
grenen. Vid dopåtersamlingen får barnet med 
familj komma och hämta sin ängel! 
Lunch serveras i Eginogården. 
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jessica hörlin
diakoniassistent
dalby

i skrivandets stund sitter jag i 
prästgården. Tittar ut genom fönstret 
och ser hästarna springa i hagen. 
Här är rofyllt att vara. Både i huset 
och utanför. I januari månad har vi 
haft huset i vår verksamhet i ett år. 
Jag tycker att vi har kommit långt! 

Vad menar jag med det? Jo, idag 
känns det som ett ombonat hem. Vi 
har fått till inredning som passar till 
olika ändamål och verksamheter. 
Huset används till mycket och det är 
precis det som är tanken. I somras var 
här fyra stora sommarcaféer som tre 
äldre frivilliga damer höll i. Det kom 
över 40 personer till varje tillfälle! 

Vi är här med våra konfirmander 
och våra unga ledare och ung
domarna trivs! Två helger med 
övernattning har det målats ikoner. 
Prästgården används också till plane
ringsmöten för olika verksamheter. 

varje torsdag är huset öppet för 
den som vill. Alla är välkomna! Här 
finns alltid nybryggt kaffe och te för 
den som så önskar. Här får vi umgås 
och vara de vi är. Vi försöker lyssna 
på varandra, skrattar och hjälps åt 
– vi har roligt tillsammans. När vi 
skiljs åt på eftermiddagen har vi alla 
fyllts på med lite ny energi. 

Vill man så finns här saker att 
göra, skapa. Var kreativ helt enkelt! 
Det har kokats prästgårdens egen 
äppelmos, plommonmarmelad och 
svart vinbärsgelé. Du kan också 
välja att ta med eget pyssel hemifrån. 
Man behöver absolut inte göra något 
om man inte känner för det. Det är 
viktigt! Jag blir glad av att se dig i 
fåtöljen framför den öppna spisen 
med ett korsord i händerna. 

En vanlig torsdag kan se ut såhär: 
vid kl 9 en kopp kaffe och en smör
gås, sen vill kanske någon baka ett 
bröd, någon vill putsa mässing, någ
ra vill snickra ihop en ljugarbänk, 
någon vill sätta sig vid symaskinen. 
Större arbeten som målning av köks
vägg har precis gjorts färdigt. Vid 
lunchtid äter vi tillsammans, är det 
soppa på församlingshemmet går vi 
gemensamt dit och äter. På eftermid
dagen vid kl 15 har vi en liten fika. 
Man kan komma och gå som man 
vill under dagen. Kom en timme och 
du är hjärtligt välkommen! 

varje fredag efter mässan serveras 
det frukost i prästgården. Från kl 
9.30 till ca kl 11. Du är välkommen 
både om du går på mässan eller ej. 

Varmt välkommen!

Skänk till 
prästgården!
Nu vankas jul och 
vi behöver juliga 
saker i gammal stil i 
rött, grönt och guld. 
Alltifrån adventsljus
stakar, julgransmatta, 
julgrans belysning, 
pynt, tom tar, julstjär
nor och ljusstakar 
till fönstren. I övrigt 
behöver vi gamla 
”runda” små kaffe
bord, Alfi kaffekannor, 
trädgårdsredskap, 
inomhusverktyg  
och trädgårdsmöbler. 
Ta gärna kontakt  
med Jessica: 20 86 08, 
jessica.horlin@
svenskakyrkan.se 

Titta in i vår 
fina prästgård!
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komminister
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själavård
Att födas som människa är inte ett val 
möjligt för oss att ta ställning till. Livet 
medför en aldrig sinande ström av ut
maningar, där en seende och lyssnande 
motpart kan utgöra skillnaden mellan 
återvändsgränd och en dörr på glänt. 
I kyrkliga sammanhang stavas den
na möjlighet själavård. Ett möte och 
samtal två människor emellan med ett 
tydligt fokus mot Gud och andlighet. 
Ett möte med avsikt att leda till inre 
mognad och fördjupning. Själavård 
blir på så vis kyrkans omsorg om den 
enskildes relation till Gud.

Den person som ger enskild själa
vård, själasörjaren, är oftast präst eller 
diakon.

Vid enskild själavård har en präst 
absolut tystnadsplikt. Den är rättsligt 
bindande och det innebär att prästen 
inte får berätta vad du sagt för någon 
människa eller myndighet. Diakoner 
har vanlig tystnadsplikt och kan av 
domstol åläggas att redogöra för infor
mation de delgivits.

bikt
Det finns som medlem i Svenska kyr
kan ingen förpliktelse till bikt. Erbju
dandet ligger i beredskap för den 
troende att ta emot, som en mötesplats 
till försoning mellan mig som individ 
och Gud själv. Jesus gav sina apost

lar makt att förlåta synder. Det är så 
kyrkans tro och tradition att senare 
tiders biskopar och präster givits sam
ma uppgift. Bikten blir på detta vis ett 
slags verktyg Gud använder sig av för 
att kommunicera med sin skapelse av 
kött och blod. Vi behöver möta Gud så 
konkret som möjligt. Genom prästen 
som handlar i Kristi person får vi så 
Guds förlåtelse.

Bikten – som också kallas försoning
ens sakrament – försonar oss inte bara 
med Gud, utan också med kyrkan och 
den övriga skapelsen. Precis som ett 
gräl mellan två personer kan förstöra 
en från början tänkt kärleksrelation, 
kan också en människas avståndsta
gande från Gud få långtgående och 
allvarliga konsekvenser – även om vi 
inte alltid förstår hur. Att berätta om 
sin situation för en präst, som represen
tant för kyrkan och Kristus, ges uttryck 
för vår sorg och önskan att försonas 
med vår medmänniska.

Prästen har ofta möjlighet att råda 
och uppmuntra den biktande så att han 
eller hon upplever stöd i sin livssitua
tion. Att man ångrar sig är en förut
sättning för förlåtelse. Prästen får inte 
berätta för någon vad han eller hon 
hört i bikt. Skulle detta ske riskerar 
personen bli avstängd. Alla är välkom
na till att ha ett personligt samtal med 
en präst. 

Om själavård och bikt
Tema

HELIGT
förlåtelsens

kraft



EGINOBLADET JUL 2019/VÅR 2020 9  

Vårutflykt med lunch 
torsdag 14 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 eller ring Cecilia, 
04620 86 05.

Kyrkskjuts – när kan  
man använda den?
Kyrkskjuts kan du använda för att ta dig till 
arrangemang i våra tre kyrkor, Dalby, Häl
lestad och Bonderup. Du vill kanske vara med 
när vi firar olika gudstjänster eller vill kanske 
lyssna på någon konsert. Det går också att 
beställa kyrkskjuts till samlingar i Eginogården 
som Dalby församling arrangerar exempelvis 
Soppluncher, Onsdagsträffen, Födelsedags
fester, Advents och vårluncher, Grillkvällar, 
Trädgårdscaféer, Trivselföreningens samlingar 
samt till träffar i Prästgården.

Det som ibland kan ställa till problem är att 
Eginogården hyrs ut till både privatpersoner, 
Lunds kommun och föreningar, exempelvis 
PRO, SPF, SommarLund, Nicolai Gille, Dalby 
släkt och folklivsforskare och då kan du 
inte beställa kyrkskjuts. Du kan inte heller 
använda kyrkskjuts för att besöka gravar på 
kyrkogårdarna.

Kyrkskjuts beställs via Dalby Taxi,  
046-20 22 80. Undrar du över något,  
hör av dig  till expeditionen, 046-20 86 00 
eller till Cecilia, 046-20 86 05.

Onsdagsträffen
onsdagar kl 14–16.15
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 åtta 
tillfällen under vintern och våren: 12 februari •  
26 februari • 11 mars • 25 mars • 22 april • 13 maj •  
27 maj • 3 juni. Den sista gången planerar vi att åka 
ut i det gröna på en liten tur. 

Undrar du över något eller vill anmäla dig, ring  
Lilian Larsson, 046-20 03 85 eller Anna-Lisa 
Bengtsson, 046-20 18 05. Anmälan senast  
onsdagen den 5 februari. Onsdagsträffen sker  
i samarbete med Sensus studieförbund. 

Existentiell frukost 
– ett samtal om livet
uppstart onsdag 5 februari
Under vintern / våren fortsätter de Existentiella fru
kostarna på Träffpunkten kl 10–11.30. Vi äter frukost 
till självkostnadspris och samtalar om livet. Mer 
information om de andra tillfällena och tema kommer, 
håll utkik på anslagstavlor och hemsida. Vi startar den 
5 februari.  Undrar du över något, hör gärna av dig 
till Cecilia. Frukostsamtalen är ett samarbete mellan 
Dalby församling, Träffpunkten, Anhörigcentrum och 
Dagvården.

E

Öppen onsdagsträff  
i Eginogården
onsdag 29 januari kl 14 
Johanna Finnhult, samhällsvägledare från Medborgar
center Dalby kommer att informera om olika tjänster som 
man kan ansöka om via Vård och Omsorgsförvaltningen. 
Kaffe och kakor serveras. Varmt välkommen!

 Teater och 
 julgransplundring
söndag 12 januari kl 14.00-15.30
eginogården
”Äventyret” spelas av Matilda och Magnus  
i Lilla vilda teatern. Det är en rolig och livfull 
musikteaterföreställning för alla med barnasinne! 
Den handlar om att det kan vara givande att  
se varandra och livet omkring oss med öppna  
sinnen! För barn 3–8 år. Fika serveras – dans  
kring granen. Gratis inträde.
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adventslunch
torsdag 5 december kl 12
Glöm inte Adventslunchen den 5 december  
kl 12.00 som du väl har anmält dig till!

soppluncher
Soppluncherna, med inledande middagsbön  
kl 12.00, återkommer följande torsdagar:

13 februari, 27 februari, 12 mars, 26 mars 
och 16 april.

vårlunch 
torsdag 4 juni
OBS! Föranmälan till vårlunchen senast  
torsdagen den 28 maj.

Ät din lunch 
i Eginogården!

E

E

Våffelcafé 
lördag 21 mars kl 14 i eginogården
Utöver våfflor bjuder vi på sång och musik med 
anknytning till både våren och Jungfru Maria i 
form av ett musikquiz. Vår gäst är Helen Isacsson, 
kyrkomusiker.

Vi sjunger ut julen
torsdag 9 januari kl 12 
Vi sjunger ut julen tillsammans med 
Helen Isacsson och Cecilia Lagerquist. 
Gröt och skinksmörgås serveras.

E

E

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

måndag 10 feb kl 17 
torsdag 5 mars kl 17
måndag 20 april kl 17 
onsdag 13 maj kl 17
Varmt välkomna!

Ikoninvigning
torsdag 19 december
kl 19 i bonderups 
kyrka

Bonderups kyrka – är en 
kyrka invigd till Jungfru 
Marias ära och har mycket 

gamla anor. På medel tiden var hon en kyrka 
under Dalby kloster där det med stor sannolikhet 
firades festliga mässor vid de många Maria
dagarna.

Bonderup har idag ingen Mariabild alls. Därför vill 
församlingen nu smycka henne med en nymålad 
Mariaikon av Lisa Chemnitz. Ikonen passar med
sina rika växtornament speciellt bra i vår fina ”lill
kyrka” med sina bördiga omgivningar. Dess utom 
inviger vi även en nymålad Kristusikon då kyrkan 
saknat en Kristusbild.

Torsdagen den 19 december kl 19 firar vi en  
Ekumenisk Ikoninvigningsvesper (kvällsbön) då  
vi tar Maria Bonderupiensis och Kristus Panto
krator i bruk i kyrkorummet. Collegium Vox 
Humana under ledning av Anita Andersson med
verkar. Representanter från Katolska kyrkan och 
flera andra samfund är inbjudna till detta event.

Hjärtligt välkommen du också! B

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

Det blir julmys med kaffe och jul kakor, klurig
heter och prat, sång och musik i Eginogården. 
Anmäl dig gärna till pastorsexpeditionen 046
20 86 00, senast onsdagen den 18 december. 
Det finns möjlighet att inleda samvaron med 
Julsångsgudstjänst i Dalby kyrka kl 14.00.

Julmys 
i Eginogården

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

dalby kyrkaD hällestads kyrkaH bonderups kyrkaB eginogårdenE allaktivitetshusetAprästgårdenP

GUDSTJÄNSTER
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 23.00
 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  Ons 1 jan kl 16

 Nyårsdagen
 Nyårsdagsmässa

D  Sön 5 jan kl 10
 Sön e nyår
 Gudstjänst

D  Mån 6 jan kl 16
 Trettondedag jul
 Mässa

D  Sön 12 jan kl 10
 1 sön e trett
 Mässa

D  Sön 19 jan kl 10
 2 sön e trett
 Mässa

D  Sön 26 jan kl 10
 3 sön e trett
 Gudstjänst

H   Sön 26 jan kl 18
 3 sön e trett
 Taizémässa

FEBRUARI
D   Sön 2 feb kl 10

 Kyndelsmässodagen
 Mässa

D   Sön 9 feb kl 10
 Septuagesima
 Mässa

D   Sön 16 feb kl 10
 Sexagesima
 Mässa

H   Sön 16 feb kl 18
 Sexagesima
 Taizégudstjänst

D   Sön 23 feb kl 10
 Fastlagssöndagen
 Mässa
B  Sön 23 feb kl 18

 Fastlagssöndagen
 Mariamässa

D   Ons 26 feb kl 18 
Askonsdag

 Askonsdagsmässa

MARS
D   Sön 1 mars kl 10

 1 sön i fastan
 Frälsarkransmässa

H   Sön 1 mars kl 18
 1 sön i fastan
 Kvällsmässa

D   Sön 8 mars kl 10
 2 sön i fastan
 Mässa

D   Sön 15 mars kl 10 
3 sön i fastan

 Gudstjänst

D   Sön 22 mars kl 10 
Jungfru M bebåd

 Mässa

D   Sön 29 mars kl 10 
5 sön i fastan

 Mässa

B  Sön 29 mars kl 18
 5 sön i fastan
 Mariamässa

APRIL
H   Sön 5 april kl 10

 Palmsöndag
 Mässa

H   Tors 9 april kl 17
 Skärtorsdag
 Mässa m fottvagning

D   Tors 9 april kl 19
 Skärtorsdag
 Skärtorsdagsmässa

D   Fre 10 april kl 10 
Långfredag

 Långfredagsguds-
tjänst

D   Lör 11 april kl 23 
Påskafton

 Påsknattsmässa

D   Sön 12 april kl 10 
Påskdagen

 Påskmässa

APRIL
B  Mån 13 april kl 18

 Annandag påsk
 Emmausmässa

D   Sön 19 april kl 10 
2 sön i påsktid

 Frälsarkransmässa

H   Sön 19 april  kl 18
 2 sön i påsktid
 Kvällsmässa

D   Sön 26 april kl 10 
3 sön i påsktid

 Mässa

MAJ
D   Sön 3 maj kl 10 

4 sön i påsktid
 Mässa

D   Sön 10 maj kl 10 
5 sön i påsktid

 Gudstjänst

B  Sön 10 maj kl 18
 5 sön i påsktid
 Mariamässa

D   Sön 17 maj kl 10 
Bönsöndag

 Mässa

D   Tors 21 maj kl 10 
Kr himmelsfärdsdag

 Mässa ev utomhus

D   Sön 24 maj kl 10 
Sön f pingst

 Gudstjänst

H   Sön 24 maj kl 18
 Sön f pingst
 Taizémässa

D   Lör 30 maj kl 11
 Konfirmation  

Englandsgruppen

D   Sön 31 maj kl 10 
Pingstdagen

 Festmässa med 
konfirmander



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
P  09.00–15.00  Kreativ dag

E  09.30–12.00 Babycafé (0–20 mån)

E  16.00–17.00 Opalerna (åk 4–6)

Fredagar
D  09.00   Morgonmässa

P  09.30–11.00 Frukostgemenskap

E  09.30–12.00 Småbarnscafé

Söndagar
D  10.00   Mässa eller gudstjänst

SÖNDAGSSKOLA
Vi ses i Dalby kyrka till högmässan nedanstående datum kl 10.  

12 januari
26 januari
9 februari

23 februari
8 mars
22 mars

5 april
19 april
10 maj

24 maj

FO
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Kristen djupmeditation
Trött på vardagsstressen? 
Trött på att ständigt titta på mobilen?
I Dalby kyrkas vackra 1100tals 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 våren. start onsdag 22 januari.

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

D

D

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 till våren 
lördag 8 februari  kl 15.00 i hällestads kyrka

FO
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: P
EX
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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:  
https://svlund.speedadmin.dk/
tilmelding#/

Kulturskolans hemsida med mer info: 
https://www.lund.se/kulturskolan/

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

Pärlorna  A  
FÖR: åk F–1
TID: mån kl 16.00–16.40
KÖRLEDARE: Kristina Wiman
PLATS: Allaktivitetshuset

Briljanterna  A
FÖR: åk 2–3
TID: mån kl 15.00–15.40
KÖRLEDARE: Kristina Wiman
PLATS: Allaktivitetshuset

Opalerna  E
FÖR: åk 4–6
TID: tors kl 16.0017.00
KÖRLEDARE: Amanda Olsson
PLATS: Eginogården 

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

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

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

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

VUXNA
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

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. 

Kontakta henne för mer 
information.

PLATS: EginogårdenKontakt-
uppgifter till 

församlingens 
kör ledare hittar 

du på baksidan av
 Eginobladet.

eginogårdenE allaktivitetshusetA

Pilgrimsvandring
lördag 6 juni

Pilgrimsvandring är att be med kroppen. Det är att röra på sig i lagom 
takt i tystnad och i gemenskap. Pilgrimsvandring är en klassisk kristen 
övning som hela tiden ökar i popularitet bland människor i vår tid. Dalby 
är en gammal pilgrimskyrka till vilken man vallfärdade under medelti
den. Idag ligger kyrkan på Lunds stifts populära pilgrimsled. 

6 juni har vi för avsikt att göra en pilgrimsvandring genom vår försam
ling i naturskön miljö.

Mer information kommer på hemsidan när allt är planerat.
Vi avslutar som brukligt med en kort pilgrimsmässa.

intresse att vandra med anmäls till 
per.lidbeck@svenskakyrkan.se eller cecilia.lagerquist@svenskakyrkan.se

Barnklädes-
loppis
lördag 29 februari kl 9-14
eginogården
Fynda barnkläder inför vår och  
sommarsäsongen! Kläderna som  
säljarna lämnat in i förväg ligger  
sorterade på bord efter storlekar  
(ca 0–14 år). Gå runt och plocka till  
dig det du vill köpa. Betala på ett  
ställe. Kontant betalning (dock ej 
swish). 30 % av intäkterna går till  
barn och familjediakonin i försam
lingen.

E
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Välkommen!



14  EGINOBLADET JUL 2019/VÅR 2020

Luciatåg  
med barnkörerna
söndag 8/12 kl 16 
hällestads kyrka
Luciatåg med församlingens och 
kulturskolans barnkörer. Körledare: 
Amanda Olsson och Kristina Wiman.

Luciakonsert
fredag 13/12 kl 18 & kl 20 
dalby kyrka
Församlingens körer: Opalerna, 
Dalby Ungdomskör, Mixtum & Dalby 
Vokalensemble, körledare: Aman
da Olsson, Anita Andersson och 
ackompanjatör: Carl Erik Andersson. 

Biljetter 50 kr för alla, går oavkortat 
till ACT Svenska kyrkans julinsamling 
för alla flickors rätt till ett värdigt 
liv. Tillsammans tar vi ställning mot 
fattigdom, förtryck och orättvisor.

Julstämning  
med Eginokören
söndag 15/12 kl 18 
dalby kyrka
Dirigent: Anita Andersson. Ackom
panjemang: Carl Erik Andersson. Det 
blir ett blandat program med sånger 
från Lucia fram till jul med Staffan, 
her darna, stjärnan, Jesusbarnet och 
den stilla natten. Fri entré.

KONSERTER
måndag 9/12 kl 19

dalby kyrka
Advents- och julkonsert  
med Malmö kammarkör

under ledning av professor  
DanOlof Stenlund. Fri entré.

Julen 2019
Våren 2020

lördag 30/11 kl 10
dalby kyrka 
Frukostkonsert med Estrid-
kören. Det blir traditionella och 
nyare adventssånger. Välkomna!

torsdag 19/12 kl 19
bonderups kyrka 
Mariamusik med Collegium Vox 
Humana. Dirigent: Anita Anders
son. Det blir musik från 1400 och 
1500talet av bl a Guillaume Dufay, 
Jaques Arcadelt, Cristobal de 
Morales, Francesco Soriano och 
Thomas de Victoria. ”Maria,  
a cappella under renässansen.”

söndag 9/2 kl 18
dalby kyrka 
Minneskonsert. Gustav Fredrik 
Gernandt var klockare i Dalby 1819 
fram till sin död 1841 och hans ätt
lingar idag: Åke och Björn Forssell 
har planerat en minneskonsert till 
hans ära med kammarmusik av bl a 
Haydn, Mozart, de Frumeries och 
Vivaldi. Många välkända musiker 
kommer att medverka. Se kom
mande affisch.

lördag 7/3 kl 15
dalby kyrka 
The Armed Man av Karl Jenkins 
med Mixtum. ”En nutida och
mång  kulturell manifestation mot
krigets fasor och med hopp om
fred.” Denna fredsmässa beställdes
av den engelska Livrustkammaren
och uruppfördes i samband med 
millennieskiftet för att markera
slutet på ett krigsfyllt sekel och för
hoppningar om en fredlig framtid.

onsdag 22/4 kl 19 
dalby kyrka
Aviciimusik med Mixtum & 
Dalby Ungdomskör. Avicii, Tim 
Bergling, stod upp för kampen 
att få vara sig själv, han var en 
skör konstnärssjäl som kämpade 
med tankar om meningen med 
livet. Hans musik balanserar det 
tunga och mörka i livet med ljus 
och hopp. Vi gör en insamling till 
Suicide Zero.
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WAKE 
ME UP!
AVICII

söndag 29/12 kl 18
hällestads kyrka
Nyårskonsert med Romele 
Blåsorkester.
Dirigent: Jeanette Eliasson.
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Requiem av 
Franz Biber
söndag 5/4 kl 18
dalby kyrka
Dalby kammarkör, barockor
kester och solister. Dirigent: 
Anita Andersson. Biljetter 100 kr.

Under våren 2020 planerar 
Dalby Kammarkör att tillsam
mans med musiker och solister 
framföra det okända verket 
Requiem i A dur av Franz Biber.

Heinrich Ignaz Franz Biber 
levde 1644–1704 och var en 
Österrikisk kompositör och  
violinist, född i Böhmen och 
död i Salzburg. Han var under 
många år anställd hos Salz
burgs ärkebiskop, Maximilian 
Gan dolph von Kuenberg. Han 
började som enkel instrumen
talist hos denne och avance
rade från 1684 till tjänsten 
som ”Hofkapellmeister” vilket 
innebar ansvaret för musikalisk 
utformning av alla liturgiska 
festligheter hos ärkebiskopen. 

I detta sammanhanget 
skapade han Requiem à 15. Det 
är inte exakt möjligt att få fram 
ett datum för uruppförandet av 
verket, men forskningen säger 
någon gång mellan 1687–1690. 
Med dåtidens mått mätt 
(barockpraxis) bedömdes vissa 
delar som våghalsiga och djärva 
i sin harmonik och karaktären i 
detta Requeim är inte sorg och 
vemod utan mer majestätisk 
och lovsjungande. Det skrevs 
troligen för en högt uppsatt 
person inom kyrkan i Salzburg. 
Franz Biber har även skrivit 
kammarmusik, konserter, opera 
och några ytter ligare Requiem.

Franz Biber är en kompositör 
som länge existerat i skuggan  
av många av de större kom
positörerna, som t ex Bach, 
Händel, men på senare år har 
man upptäckt hans musik igen.

lördag 18 april kl 10
dalby kyrka
Frukostkonsert. Damerna i Dalby 
Vokalensemble sjunger vårliga 
sånger blandat med fransk mässa. 
Dirigent: Anita Andersson.

lördag 16/5 kl 16 
hällestads kyrka 
Konsert med Estridkören.  
Musik av bl a Benny Andersson. 
Solist och orkester. Dirigent: Carl 
Erik Andersson. Fri entré!  

tisdag 26/5 kl 19
hällestads kyrka 
Hemkomstkonsert med 
Eginokören. Här kommer 
Eginokören att sjunga sommar
programmet vi haft med oss på  
vår körresa under maj. 

lördag 30/5 kl 17
dalby kyrka 
Körkonsert med Dalby  
Kammarkör och gästande  
ungerska kören.
Våren 2018 var Dalby kammarkör 
på resa till Ungern, Budapest, och 
då träffade vi kyrkokören i Munkás 
Szent József templon (kyrkan i 
Wekerle), vi sjöng även i S:t Stefan 
Basilika och i Mattias Katedralen. 
Nu är det dags för ett återbesök 
och kyrkokören från Wekerle 
kommer till oss torsdag 28/5 – 
söndag 31/5 och kommer bl a att 
sjunga konsert tillsammans med 
Dalby Kammarkör i Dalby kyrka. 
De kommer även att sjunga i Lunds 
domkyrka, Allhelgonakyrkan och ha 
workshops tillsammans med oss.

söndag 22/3 kl 18
dalby kyrka 

Then Svenska Messan 
av johann helmich roman med egino kören
Dirigent: Anita Andersson, orkester & solister. Biljetter 100 kr.
Johan Helmich Roman (1694–1758) brukar kallas den svenska 
musikens fader och det går inte att nämna hans namn utan att 
tänka på hans välkända Drottningholmsmusiken, som uruppfördes 
vid Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas bröllop 1744. J H Roman, som 
var både vio linist och oboeist, blev redan vid 17 års ålder anställd i 
hov kapellet. Några år senare fick han möjlighet att åka på studie
resa till London där han genast fick anställning i operaorkestern vid 
Kings Theatre. Ledare för orkestern vid den tiden var ingen mindre 
än Georg Friedrich Händel, som blev Romans stora inspirationskälla 
som tonsättare.
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Dalby församling
pastorsexpeditionen
Eginogården
Lundavägen 5
247 50 Dalby
04620 86 00 
dalby.pastorat@svenskakyrkan.se
Bianca Timm: 04620 86 10

kyrkoherde 
Per Lidbeck: 04620 86 03
per.lidbeck@svenskakyrkan.se

komministrar 
Per J Mellborg: 04620 86 04
per.mellborg@svenskakyrkan.se
Ingrid Norén Nilsson: 04620 86 16
ingrid.noren.nilsson@svenskakyrkan.se

diakon
Cecilia Lagerquist: 04620 86 05, 070257 96 56
cecilia.lagerquist@svenskakyrkan.se

diakoniassistent
Jessica Hörlin: 04620 86 08
jessica.horlin@svenskakyrkan.se

församlingspedagog 
Karin Beck: 04620 86 17
karin.beck@svenskakyrkan.se

barnledare
Gunilla Larsson: 04620 86 18
gunilla.larsson2@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker / körledare
Anita Andersson: 04620 86 26, 073656 72 69
anita.a.dalby@gmail.com
Carl Erik Andersson: 04620 86 27, 070496 01 80
cea63cea@gmail.com
Amanda Olsson: 04620 86 28,  
amanda.olsson@svenskakyrkan.se

kyrkokamrer 
Elna Lindahl: 04620 86 11
elna.lindahl@svenskakyrkan.se

husmor
Ingela Jönsson: 04620 86 25
ingela.jonsson2@svenskakyrkan.se

kyrkogårdsförvaltning
Malin Ehn: 04620 86 12 
malin.ehn@svenskakyrkan.se

kyrkogårdspersonal/kyrkvaktmästare
Maja Ahlberg Nilsson (föräldraledig kyrkogårdsförman)
Marie Ohlsson (vik kyrkogårdsförman): 04620 86 20
Moni Majer: 04620 86 24
Lennart Nilsson: 04620 86 22
Kristina Olsson: 04620 86 21
Marie Sandberg: 04620 86 29
Sveinn Sigmundsson: 04620 86 23

ansvarig utgivare  Per Lidbeck
grafisk form och layout Cia Björk/PCG Malmö
omslagsbild Magnus Aronson /Ikon
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, 070643 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.
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