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LEVA I SITT DOP
Frågorna haglade över mig; Tycker du
man ska döpa sitt barn? Varför då? Varför inte bara en namngivningsceremoni? Vad är skillnaden på att vara döpt
eller odöpt, spelar det någon roll? Kan
man döpa sig som vuxen? Kan man
döpa äldre barn, eller bara sådana små
som får plats i en dopklänning?
Ja, detta med dopet väcker en hel del
känslor och funderingar till liv. Många
ser dopet som en fin tradition och en
möjlighet för släkter att träffas. Andra
menar att dopet är något man bara gör,
det är fint och ceremonin talar till oss.
De allra flesta av oss tänker kanske inte
djupare än så. Men vad betyder det att
vara döpt?
Åter till frågorna i inledningen: Ja, jag
tycker man ska döpa sitt barn. Därför
att det är gratis och som förälder finns
det en trygghet i barnet har en samhörighet med Gud. En namngivningsceremoni kan vara både fin och högtidlig,
men personligen saknar jag dimensionen av Guds närvaro i en sådan.
Som döpt bär du på en osynlig vattenstämpel som säger att vad som händer i
ditt liv, så är Gud med. Det ger mig en
trygghet när livets vindar blåser hårt.
Det ger mig också en trygghet när jag
som förälder ska släppa taget om mitt
barn. När den lilla individen går mot
att bli vuxen och självständig, när jag

inte längre kan vara ständigt nära och
”rädda” alla uppkomna situationer. När
Liten blivit Stor och äventyret utanför hemmets väggar väntar, då kan jag
tryggt släppa taget och vila i en visshet
som säger: ”Du är i alla fall döpt, må
Gud skydda dig och bevara dig väl på
livets väg.”
För min del började vägen in i kyrkan och tron i och med min konfirmation. Mina föräldrar valde att inte
döpa mig som liten. Jag döpte mig en
månad innan min konfirmation. Det
var en stor dag. Just där och då var det
mesta mycket märkligt och på gränsen
till pinsamt. Men om jag ser tillbaka i
backspegeln, så inser jag att det var i det
ögonblicket som min väg in i kyrkan
började på riktigt.
Som präst har jag haft förmånen att
ha haft många dop. Självklart har jag
döpt mest små barn, men jag har även
döpt vuxna och barn som varit större.
Dopet har ingen åldersgräns. Det kan
göras under stora gester i festens och
glädjens tecken. Det kan också göras i
det mindre och enkla sammanhanget.
Jag glömmer aldrig dopet av en man
på över 50 år som hade längtat hela sitt
liv efter att få bli döpt, men som aldrig
kommit till skott. Det var inte ett öga
torrt på hans dopdag. Jag har sagt det
ofta och hävdar det än – tänk att jag
fick dela det ögonblicket – jag har världens bästa jobb!
Under pandemin har det mesta stått på
paus, även dopen i våra kyrkor. Detta
nummer av Kyrknytt har därför dopet
som tema. Välkommen att höra av dig
till oss om du vill döpa ditt eller dina
barn, oavsett ålder. Välkommen att
höra av dig till oss om du själv vill bli
döpt.
Dopet är inte bara en engångshändelse utan ett helt livsprojekt. Varje ny dag
får vi leva i vårt dop och den osynliga
vattenstämpeln finns där nära, inte på-

2 KYRKNYTT #2 2021

trängande, men närvarande.
Må Gud vara med dig och omge dig
med sin kärlek så att du får växa och
mogna som den du kallats till att vara!
Lise-Lott Jönsson
Kyrkoherde
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Eftersom det råder fortsatta restriktioner på grund av Corona
pandemin, håll utkik på våra anslagstavlor, Facebook och hemsida om något skulle ändras.
Du vet väl att vi kontinuerligt uppdaterar vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby och att du kan följa oss
på Facebook
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FÖRSAMLINGENS BYGGPROJEKT
Eftersom att församlingens verksamhet av förklarliga skäl varit begränsad under det gångna året, har vi
utnyttjat tillfället till att genomföra lite olika projekt.
I början av 2020 blev Granstugans tillbyggnad av ett kombinerat personalrum/kök och mötesrum klart. Utanför gjordes
en stensatt uteplats med en kombinerad blom- och sittbänk.
I stora salens tak monterades det ljudisolerade plattor. Nya
dörrar ut mot uteplatsen/trädgården gjorde samlingssalen
betydligt ljusare. För att kunna utnyttja uteplatsen i alla väder
sattes det upp en rejäl parasoll med både belysning och infravärmare. Det gamla förrådet byggdes om till en Lillkyrka.
Taket förlängdes och här under finns det möjlighet att exempelvis parkera barnvagnar och här kan det pysslas. Är det
lite kyligt sätter vi ut små infravärmare och drar ut vindskyddsgardinerna. Ett nytt förråd byggdes för trädgårdsredskap
och maskiner. Den stora granen fälldes men vi lät en bit stam stå kvar för framtidens tankar och idéer. En ny gran planterades på framsidan av Granstugan.

I Dagstorp har det gamla församlingshuset
sålts. Istället bygger vi en ny annexbyggnad för
kyrkogårdspersonal med kök/samlingsplats
som även kan användas för små möten,
omklädningsrum och en mindre verkstad. I
annexet blir det också en anpassad
besökstoalett för kyrkogårdsbesökarna.
Projektet beräknas vara klart i september
månad.
Detta var lite av det som vi har pysslat med
under pandemitider.

Nu längtar vi bara till att få öppna alla
dörrar på vid gavel och hälsa er alla
hjärtligt välkomna!
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KYRKOVAL 2021

Rösta i kyrkovalet19 september
svenskakyrkan.se / kyrkoval

Vem får rösta?

Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år
senast på valdagen. Runt den 13 augusti plockar man fram
de så kallade röstlängderna, där alla röstberättigade
medlemmar står med.

kan hämta eller skicka efter från församlings- eller pastorsexpeditionen, stiftskansliet eller kyrkokansliet. Brevröstningspaketet innehåller en beskrivning av hur du ska göra.
Läs den noga!

När hålls valet?

På söndagen den 19 september. Valet hålls alltid den tredje
söndagen i september vart fjärde år.

Hur röstar man?

Alla som får rösta får hem ett röstkort till den adress där
man är folkbokförd. På röstkortet står det vilken vallokal du
ska rösta i på valdagen. Du behöver ta med dig röstkort och
legitimation för att kunna bevisa att du är du.
Över hela landet kan du förtidsrösta från och med den 6:e
och till och med den 19 september. Du behöver ta med dig
ditt röstkort och legitimation. Röstar du via bud eller
brevröstning behöver du ett brevröstningspaket, som du

VARFÖR SKA JAG VARA MED I SVENSKA KYRKAN?
Kanske gillar du något av allt det som Svenska kyrkan gör både i vårt pastorat och på riksnivå?
Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter i din församling.

Din kyrkoavgift går bland annat till:

• aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas
• hembesök för att stötta sjuka eller människor i kris
• gudstjänster för alla - i livets glädjeämnen och sorger,
förtvivlan och hopp
• gemenskapsträffar för äldre och ensamma
• arbete med konfirmander och unga vuxna
• arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera

Visste du att Svenska kyrkan:

• finns som stöd på nästan alla stora sjukhus
• tillhandahåller präster och diakoner som samarbetar med
Polisen
• finns tillgänglig på många av våra högskolor och universitet
• stöttar Försvarsmakten med själavård i militär kontext,
både hemma på förbanden och vid utlandstjänstgöring
• erbjuder samtal vid våra häkten och fängelser

• själavårdssamtal, med absolut tystnadsplikt, när livet
känns tufft och man behöver någon att prata med
• stöd till de som sörjer
• ett rikt musikliv med körer och musik
• underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv

• tillhandahåller jourhavande präst som människor i
krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då
många andra resurser är stängda
• har ett brett biståndsarbete via Act Svenska kyrkan och
finns på plats vid katastrofer samt kämpar för allas rätt
till ett värdigt liv

TACK FÖR ATT DU ÄR MEDLEM!
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DOPETS HEMLIGHET
”Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med
kärlek och förväntan.” Med de orden välkomnas en ny
medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet.
Dopet är en högtid som är förknippad med en djup
glädje. Detta oavsett om det är ett barn eller en
vuxen som döps. För de unga föräldrarna är dopet
kanske första gången de framträder tillsammans inför
sina släktingar och visar upp sitt barn. Vi gläder oss
med barnet och alla dem som nu är villiga att gå in i
omsorgen om en ny liten människa.
OSYNLIG VATTENSTÄMPEL
Under ceremonin uttalas barnets namn. Ofta är det första
gången det nämns i ett officiellt sammanhang. Många tror
därför att dopet är en namngivningsceremoni. Men dopet
är något annat, mycket mer, något som rymmer en stor
hemlighet. Dopet är ett löfte från Gud att vara med oss på
ett nära och personligt sätt i hela vårt liv ända in i döden. Vi
får del av den heliga Anden, som är Guds osynliga närvaro
i vårt inre. Det är en skatt vi kan bära med oss genom hela
livet - en slags ”vattenstämpel” som aldrig försvinner.
Dopet är en gåva från Gud. Dopet är ett löfte om befrielse
och beskydd. Det är tecknet för vårt hopp om det himmelska livet hos Gud.
ATT VÄLJA FADDER
Ofta väljer föräldrar en eller flera faddrar till sitt barn.
Fadderns främsta uppgift är att vara ett stöd för barnet i
dess fortsatta liv, att komma ihåg barnet på dopdagen och
födelsedagen, hjälpa barnet förstå vem Gud är och vad
dopet betyder. Faddrarna kan också fungera som hjälp och
stöd till föräldrarna efterhand som barnet växer upp. Det är
bra om faddrarna kan bli barnets förebedjare. En fadder ska
vara döpt och helst också konfirmerad.
DOPET SOM NY FÖDELSE
Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större
barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation. De som har
döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska
kyrkan, något nytt dop sker inte.

Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.
Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att
prästen begjuter dopkandidatens hjässa. Det kan också ske
genom att prästen sänker ner barnet i dopfuntens vatten.
Det är en urkristen tradition, en påminnelse om att dopet
faktiskt är en ny födelse. Även vuxna kan döpas genom
nedsänkning, t ex utomhus.
VAD INNEBÄR DOPET?
När vi tänker på dopet, tänker vi antagligen dels på en
högtidlig gudstjänst och dels på högtidens innehåll. Dopet
är en av livets verkligt stora milstolpar och en händelse vi
ofta förknippar med högtid och fest. Samtidigt är dopet så
mycket mer än den där enstaka händelsen.

Dopets tecken
DOPVATTNET
Dopvattnet har en rik betydelse. Det tolkas som vattnet vid
tidens början, ur vilket Gud skapade allt, som Röda havets
vatten, ur vilket Gud räddade Israels folk, som fostervattnet
ur vilket livet föds fram och som det renande vattnet som
gör människan ren från synden. Vatten är en symbol för
livet och levande Gud, eftersom vatten ju är förutsättningen
för allt liv. I Bibeln är vattnet ibland i stället en symbol för
det som är farligt och hotfullt i livet.
Om dopet inte sker i kyrkan utan hemma, i trädgården eller
någon annanstans, kan man till ”dopfunt” använda en skål
av exempelvis glas, porslin eller keramik. Vattnet ska vara
rent och friskt.
DOPLJUSET
De flesta som döps får ett dopljus. Det överlämnas efter vattenbegjutningen, då den döpta välkomnas in i församlingen.
Under jultiden till och med Trettondagen tänder vi i kyrkan
och hemma många ljus, från början som en påminnelse om
Jesu födelse och dop. Nu är dopljuset en påminnelse om
dopet och Jesu ord: ”Jag är världens ljus. Den som följer
mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannesevangeliet 8:12). Vi tänder ljus när hösten kommer för
att lysa upp mörkret, och när vi vill ha det varmt, ljust och
högtidligt.

6 KYRKNYTT #2 2021

KORSTECKNET
I själva dopritualen finns en bön som kallas Befrielsebönen:
”Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN (namnet på den som döps) från mörkrets makt
skriv hans/hennes namn i Livets bok
och bevara honom/henne i ditt ljus, nu och alltid.”
Efter den gör prästen ett korstecken över den som ska
döpas.

Allt detta finns hos Jesus. Dopljuset kan bli en livslång påminnelse om Jesu kärlek, värme och närhet, som ges i dopet.
Dopljuset kan man tända på dopdagen, på födelsedagen, vid
aftonbönen och varje gång man vill eller behöver bli påmind
om tryggheten som följer med dopet.
DOPKLÄNNINGEN
Dopklänningen är vit och oftast mycket lång, nästan som
om man inte vuxit i den ännu. Klänningen kan få oss att
tänka på hur det lilla barnet ännu saknar kunskap och
erfarenhet av vad dopet står för. Senare i livet, hemma på
sängkanten, i vuxen-barngruppen, i kyrkans barntimmar
eller under konfirmationstiden ges den undervisning som
hjälper oss att växa som kristna. I konfirmationsgudstjänsten ser man därför också ofta konfirmanderna iklädda vita
kåpor - en symbol för den dopdräkt de nu vuxit i.
Dopklänningens vita färg påminner om den förlåtelse och
renhet som Gud ger i dopet. Den talar om att den döpta är
förlåten, upprättad av Gud och att hon har fått nya livsmöjligheter.
I de flesta församlingar kan man låna dopklänning. Vill man
köpa en egen dopklänning till barnet får man vända sig
till välsorterade barnkonfektionsaffärer, sy eller virka själv
eller be någon göra det! I många familjer eller släkter finns
en dopklänning som går i arv och vandrar runt i släkten.
Ibland broderas dopbarnens namn och dopdatum på klänningen.
När ett större barn, en tonåring eller en vuxen döps kan
finkläderna användas, gärna med något vitt inslag. En
konfirmandkåpa kan faktiskt passa både en tonåring och en
vuxen!

Korstecknet är en gammal kristen symbol, som betecknar
Treenigheten, alltså Gud som fader, Son och Ande och som
samtidigt påminner om Jesu död och uppståndelse. Korstecknet togs inte bort vid reformationen, men kom med
tiden ur bruk. I den kyrkohandbok som kom 1986 återinfördes det. Det visar att den som döps blir en lem i Kristi kropp
och medlem i Kristi kyrka. Korstecknet är också en bild för
det godas seger över det onda. Vad ger dopet?
Det dopet ger syns vare sig utanpå den nydöpte eller i något
kyrkligt register. Alla hör vi dopets böner och ser dopvattnet på den nydöptes huvud, men det är ändå inte detta som
är dopets gåva. I dopet kommer vi att tillhöra Guds familj,
vi omfattas av Hans löften att vara oss nära, vi får Gud löfte
om förlåtelse och vågar hoppas på ett himmelskt liv med
Honom - vi föds på nytt och får i vår nya tillvaro nya livsmöjligheter. Allt detta får vi i dopet och när vi livets medoch motgång funderar över vårt dop är det till dessa gåvor
vår tanke ska söka sig.
Den som döps i Svenska kyrkan tas också upp i kyrkans gemenskap och tillhör därmed kyrkan. Dopet är den normala
vägen in i Svenska kyrkan, men föräldrar eller annan vårdnadshavare kan också meddela att de vill att deras barn ska
tillhöra kyrkan. Därmed tillhör barnet Svenska kyrkan och
kommer senare att få erbjudande om att döpas. Den som
är vuxen kan anmäla att han eller hon vill tillhöra Svenska
kyrkan och samtidigt begära undervisning om kyrkans tro
och lära som förberedelse för att döpas. Den som på detta
sätt anmäler sig tas upp i kyrkan genom sin anmälan.
Är man redan döpt i ett annat kristet samfund döps man
inte på nytt. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet
dop för alltid.
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DOPMINNE
När vår dotter skulle döpas, uppstod ett mindre bekymmer. Jag och min man hade nämligen två dopklänningar att välja mellan. En från min sida av släkten
och en från hans. Det diskuterades fram och tillbaka
och efter många om och men togs beslutet att använda dopklänningen från min makes sida. Den hade
en längre tradition där massor av släktens barn hade
burit denna klänning under deras dop. Dopet skulle
ske i Skummeslövs kyrka i Halland och vi åkte därför
upp dagen innan för att förbereda allt. På dopdagens

morgon ber jag min man hämta klänningen, varpå han
svarar:
– Den har väl du?
– Nej, den skulle du packa, svarade jag. Den hängde
alltså nystruken och fin hemma i lägenheten i Malmö.
Historien slutar med att dottern fick döpas i kyrkans
låne-dopklänning.
Så kan det gå när trötta småbarnsföräldrar ska komma
ihåg allt...

MIN SNABBA FARMOR MAY.
Jag döptes en vacker aprildag 1968 i Västra Karaby kyrka. Min farmor höll mig i ett fast grepp och vi väntade
i vapenhuset tillsammans med kyrkoherde Erik Olsson. Kyrkklockorna startade och farmor, med mig på armen,
stegade snabbt fram i kyrkgången med sikte på dopfunten. Då plötsligt kyrkoherdens fru stoppade farmor och
sa vänligt ” frun, nu är det är brukligt att kyrkoherden går främst”. Lite skamsen stannade farmor upp och lät
kyrkoherden passera och hon tyckte att det minsann var lite förargligt att ”springa om prästen på det viset”.
I övrigt förlöpte dopet så som det skulle och jag blev döpt till Annika Eleonora.
Denna historia har följt mig i alla år och många gånger har vi tillsammans hjärtligt skrattat åt hennes snabba
framfart i kyrkogången.
Jag hade förmånen att komma ihåg mitt dop. Jag döptes den 15 april 1984 i Ansgarskyrkan i Linköping, en
månad innan min konfirmation. Samtidigt ska jag poängtera att jag bara minns brottstycken av dopet. Anledning
till att jag döptes som 14-åring är en så banal sak att mina föräldrar glömde att döpa mig. Ja, det är sant, de
glömde.. Min storasyster Pia och resten av släkten är döpta, det var bara jag. Jag har fått det förklarat att det
var under en jobbig period jag föddes, med flyttning och andra omställningar som helt enkelt ledde till detta, och
emellanåt har jag varit arg på mina föräldrar av detta skäl. Det jag minns bäst är processen innan. I och med att
jag inte var döpt, så var konfirmation ett aktivt val, och därmed dopet, även om det 1984 var vanligare att man
skulle vara konfirmerad. Men, jag hade valet – och tog det. Mina föräldrar var egentligen inte speciellt inblandade
i detta. Så några diskussioner hade vi aldrig. Dessutom hade det varit synpunkter på att jag INTE var döpt…
Jag döptes i söndagsgudstjänsten, jag och en annan flicka som hette Anna. Vi fnittrade mest och prästen Kent
med oss. Minnet när Kent tog sina STORA händer och formligen överöste oss med vatten kommer alltid att
finnas kvar hos mig. Det var ett fint dop, med en munter och familjär känsla. Med skoj och allvar. Vi sjöng också
”Härlig är jorden” på min begäran, en psalm som har följt mig sedan jag kan minnas…Hela släkten var där! och
delade denna dag med mig. Alla förutom min moster Margareta som hade dött ett par år innan. Jag mindes
henne speciellt genom att jag istället för att vara: Åsa Anncharlotte, blev: Margareta Åsa.
Av min älskade farmor fick jag ett riktigt pyttelitet guldkors i kedja – då menar jag verkligen pyttelitet; ca
12x10 mm. Det bar jag fram till det blev stulet 1989, en stor sorg än idag.
Vi hade mottagning efter dopet, och en månad senare var det konfirmation.
Åsa Kalén
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Dop

psalms
tävling

Det finns många fina doppsalmer redan men vi känner att det finns utrymme för
många fler. Därför utlyser vi en tävling där vinnarens text kommer att bli tonsatt,
och förhoppningsvis bli en psalm som kommer att sjungas på många dop hos oss
i framtiden.
Ta med dig penna och papper var du än är i sommar för man vet aldrig när den
rätta textraden infinner sig.
Texterna kommer samlas in och göras anonyma för juryn, som består av
kyrkoherde Lise-Lott Jönsson och kyrkomusiker Martin Runborg och de kommer
inte veta vem som skrivit texterna förrän efteråt. Vinnaren kommer sen
offentliggöras under högtidliga former så snart psalmen är färdig och
restriktionerna tillåter det.

Skicka in ditt alster till vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se senast 31/8.

DROP-IN DOP VÄSTRA KARABY KYRKA DEN
4 SEPTEMBER KL 11.00-15.00!
… vi tänkte ju ha dop… Så gick tiden…
… Lilleman är nog för stor nu…
… jag har längtat efter att få döpa mig…
Man är aldrig för gammal för att döpas. Eller för ung.
Dopet har ingen åldersgräns.
Nu finns chansen! Kl. 11.00–15.00 den 4 september är Västra Karaby kyrka
öppen för dig/er som vill döpas, eller som vill döpa era barn, men skjutit på
det under detta år när allt stått på paus.
Ingen anmälan behövs – det är bara att dyka upp!
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DOPETS OLIKA SYMBOLER
DOPVATTNET

DOPFUNTEN

Dopvattnet har en rik betydelse. Vatten är en symbol för
livet och en levande Gud,
eftersom vatten ju är
förutsättningen för allt liv.

Namnet kommer från det latinska ordet ”fons”, källa, avseende dopkällan. Dopfunten
är en symbol för Jordanfloden
där Jesus döptes, men också
för graven ur vilken Kristus
uppstod (Rom 6:4).

DOPLJUSET

KORSTECKNET

Ljuset är en symbol för Jesu kärlek, värme och
närhet samt en påminnelse om hans födelse och
dop. ”Jag är världens ljus. Den som följer mig
skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
(Johannesevangeliet 8:12). Dopljuset kan man
tända på dopdagen, på födelsedagen, vid aftonbönen och varje gång man vill eller behöver bli
påmind om tryggheten som följer med dopet.

Korstecknet som prästen gör är en gammal kristen symbol, som betecknar Treenigheten, alltså
Gud som fader, Son och Ande och som samtidigt
påminner om Jesu död och uppståndelse. Det
visar att den som döps blir en lem i Kristi kropp
och medlem i Kristi kyrka. Korstecknet är också
en bild för det godas seger över det onda.

DOPKLÄNNINGEN

Dopklänningen är vit och oftast mycket lång, som om man inte vuxit i den ännu. Det lilla barnet saknar ännu kunskap och erfarenhet
av vad dopet står för. I konfirmationsgudstjänsten ser man därför
också ofta konfirmanderna iklädda vita kåpor - en symbol för den
dopdräkt de nu vuxit i.
Den vita färgen påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger
i dopet. Den talar om att den döpta är förlåten, upprättad av Gud
och att hon har fått nya livsmöjligheter.

Pastoratet har några olika dopklänningar för utlåning som finns i Granstugan,
kontakta expeditionen om ni vill låna.
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SUGEN PÅ ATT KONFIRMERA DIG?
De flesta väljer att konfirmeras det år de går i åttonde klass. När den tiden nu närmar sig vill vi inbjuda dig till
konfirmationsträffar hos oss.

Under konfirmationstiden får du tillsammans med andra fundera kring livets både stora och små frågor. Vem är jag?
Vem är du? Vem är Gud? Hur ska vi vara mot varandra så att världen blir en bättre plats att leva i? Vad är meningen med
livet? Finns det hopplösa tonårsföräldrar och vad gör man i så fall med dem? Hur många gånger kan man snatta godis i
affären innan det räknas som synd?
Du får också möjlighet att ta reda på mer om vad kyrka och kristen tro är och vad ditt dop kanske kan tänkas betyda för
just dig. Är du inte redan döpt så ordnar vi det under året. Under konfirmationstiden kommer du också att få fira
gudstjänst, åka på läger och åka på studiebesök. Under hösten 2021 och våren 2022, har vi 2 olika alternativ.
SÖNDAGSGRUPPEN, som ses på söndagar och PILGRIMSGRUPPEN, som ses två helger under hösten och två helger
under våren. KONTAKT: Åsa Kalén, mail: asa.kalen@svenskakyrkan.se, Tel: 046-30 04 34, Sms: 0736-55 24 55.

Har ni frågor - bara hör av er!
SÖNDAGSGRUPPEN!

Vi träffas 1 gång i månaden i Västra Karaby kyrka/Granstugan, Dösjebro, där vi börjar
varje träff med att vi firar Gudstjänst.
När? Informationsmöte den 31/8 kl. 17.00 i Granstugan HO Möllers väg i Dösjebro.
Läger: till våren
Träffar under hösten: 5/9, 3/10, 5/12 kl. 10.00–15.00, 14/12 kl. 17.00–20.00.
Vårens träffar kommer under hösten.
KONFIRMATION: 7/5 kl. 13.00 i Västra Karaby kyrka.
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PILGRIMSGRUPPEN!
När? Informationsmöte 14/9
kl. 17.00 i Granstugan, Dösjebro
Träffar: 2 träffar under hösten
(helg), 2 träffar under våren (helg).
Sommarvandring: 27-29/6 2022
KONFIRMATION: 2/7 2022
kl. 13.00 i Västra Karaby kyrka.

Här når du oss i pastoratet
Expeditionen är belägen i Granstugan,
H O Möllers väg 10, 244 71 Dösjebro
Vi har öppet vardagar 10-12.
telefon: 046-77 10 35
e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
facebook: sök Västra Karaby pastorat
Kyrkoherde:
Lise-Lott Jönsson
tel: 046-30 04 31 mobil: 0736-55 22 51
e-post: lise-lott.jonsson@svenskakyrkan.se
Komminister:
Åsa Kalén
tel: 046-30 04 34 mobil: 0736-55 24 55
e-post: asa.kalen@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker:
Martin Runborg
tel: 046-30 04 36 mobil: 0736-55 24 52
e-post: martin.runborg@svenskakyrkan.se
Pedagog och körledare:
Elin Maria Hjorth
tel: 046-30 04 39 mobil: 0702-97 04 39
e-post: elinmaria.hjorth@svenskakyrkan.se
Kamrer:
Gunilla Hilding
tel: 046-30 04 30 mobil: 0722-48 27 34
e-post: gunilla.hilding@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna
för respektive kyrka.

Dagstorp kyrkogård och våra församlingshem:
Annika Nilsson tel: 046-30 04 38
e-post: annika.e.nilsson@svenskakyrkan.se
Bengt Andersson tel: 046-30 04 37
e-post: bengt.andersson2@svenskakyrkan.se
Hofterup kyrkogård och
Västra Karaby kyrkogård ”nya delen”:
Anders Karlsson tel: 046-30 04 33
e-post: anders.karlsson4@svenskakyrkan.se
Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor:
Ulf Nordström tel: 046-77 62 76
Kyrkorådets och församlingsrådens ordförande:
Kyrkorådet: Torsten Andersson tel: 046-77 57 90
Västra Karaby och Dagstorp församling:
Carina Wenliden tel: 0738-05 30 99
Hofterup församling:
Claes Håkansson tel: 0706-94 32 79
Pilgrimsansvarig:
Gertrud Ek tel: 0709-96 48 75
e-post: gertrud.ek@svenskakyrkan.se

Tema nästa nummer:

Västra Karaby den ”äldre delen”:
Cecilia Nilsson tel: 046-30 04 33
e-post: cecilia.g.nilsson@svenskakyrkan.se

Mötesplats!
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