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Party i väntrummet

Ni vet den där känslan av obehag när man sitter i ett
väntrum, ni vet hur den kommer krypande; känslan
av olust och den där starka önskan av att få befinna
sig någon annanstans, vart som helst – men inte i
väntrummet.
Härförleden fastnade jag i ett samtal med en
kvinna som beskrev sin livssituation med orden:
”Det känns som jag sitter i väntrum, men kommer
aldrig ut därifrån.” Hon har blivit hårt prövad i sitt
liv. Som grädde på moset har hon fått en obotlig
sjukdom. Nu befinner hon sig i väntan på att lämna
jordelivet, i väntrummet man aldrig kan lämna.
Vad säger man som präst i en sådan situation?
Orden tenderar lätt till att bli väldigt platta. Ibland
finns det nog en klok Skapare som gett oss två öron,
men bara en mun. Att lyssna aktivt är en ädel konst
och ibland kan man inte göra annat.
Vissa människor och möten sätter djupa spår i ens
liv. Denna kvinna är en sådan individ. Jag bar länge
med mig vårt samtal. Och helt plötsligt en dag
ramlade insikten ner i mig. Det är ju min egen
situation hon beskriver. Jag sitter också i samma
väntrum, precis som allt levande gör! Det är
sanningen om livet fast jag kanske undviker att
tänka på det. Så jag kände mig manad att kontakta
henne och säga detta.
Naturligtvis var det tydligare för henne, sa jag, men
egentligen ingen skillnad. Jag ska dö och hon ska
dö. Vi befinner oss i samma väntrum. Och vem som
dör först, det vet vi faktiskt inte.
Förresten, hörde jag mig själv säga, det är inte ens
säkert att du dör av din sjukdom. Du kan få en
istapp i huvudet imorgon. Då skrattade hon faktiskt.
”Visst är det underbart med humor även om den
mörk”.
Men hur hanterar man det faktum att vi alla sitter i
ett väntrum? Ska vi försöka göra rummet trivsamt?
Ska vi försöka vara generösa mot varandra medan

vi sitter där? Kanske skulle vi passa på att sprida
lite glädje och kärlek medan vi fortfarande har den
förmågan!
Jag brukar ofta tala om kraften som finns i detta att
vara tillsammans, gemenskapen som ger tillhörighet
och trygghet. Tänk om vi skulle ställa till med ett
party i väntrummet! Liv är det man tar sig för innan
man dör. Då ska vi väl leva, så länge det går?
Det går faktiskt att ha roligt i väntrummet också,
tala med varandra, dela humor och självklart
också ge varandra utrymme att få dela det som
skaver och skrämmer oss.
Någon gång ropas mitt namn ut i högtalaren och det
är min tur att lämna väntrummet. Den tanken
är inte särskilt behaglig. Men innan mitt namn ropas
ut, så pågår min fest. Och tänk, när min tur kommer,
så tror och hoppas jag att jag kommer till en ännu
bättre fest.
Lise-Lott Jönsson
Kyrkoherde

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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Natten och Dagen

I detta nummer av Kyrknytt berättar vi om de runda biskvirelieferna, Natten och Dagen, som var populära motiv på
skånska gravvårdar, främst från mitten på 1800-talet till dess slut.
Förlagorna till dessa skapades av den danska skulptören Berthel Thorvaldsen, 1770-1844.
Thorvaldsen var under lång tid verksam i Rom. Han kom att påverkas av den tidens konstnärliga strömmar,
nyklassicismen, inspirerad av de forntida grekisk-romerska konstnärliga idealen och äldre kristna traditionella
uttryck.
Originalen, som hänger i Thorvaldsens museum i Köpenhamn, är tillverkade i marmor.
Den Konglige Porcelainsfabrik började kopiera Thorvaldsens reliefer i biskviporslin, ett vitt, oglaserat, tätt äkta
porslin som liknar marmor.
Natten. Här är natten personifierad som en kvinna med vingar, den grekiska mytologins Nyx. I hennes hår finns tre
stycken vallmokapslar, känt sedan antiken som ett sömngivande medel. I famnen bär hon sina tvillingpojkar, Sömnen
(Hypnos) och Döden (Thanatos). Med slutna ögon svävar de sakta framåt. Fågeln med sina utbredda vingar är
nattens fågel, ugglan. Det tycks som om den flyger mot oss och uppmanar oss att vara tysta.
Dagen. Här är dagen personifierad som en kvinna med vingar som strör morgonrodnadens rosor efter sig. På hennes
rygg sitter ett barn, Morgonen, med en fackla i sin hand. Facklan sägs symbolisera livet, uppståndelsen.

Natten

Dagen

Promenad i långsamhet

Kaffe i trädgården

Varje måndag kl 13.00 går vi en lite
kortare promenad i lagom tempo,
med början den 7 september.

På måndagar kl. 14.00 onsdagar och
fredagar kl. 13.00-14.00 serveras
kaffe i trädgården.

Vi ses på Granstugans parkering.

Vi startar den 7 september.

Efteråt njuter vi av en kopp kaffe i
trädgården ca kl. 14.00 dit alla är
välkomna!

Bokbord
I samband med vårt kaffe i trädgården kan man handla böcker om
frälsarkransen och dylikt till självkostnadspris. Man kan även låna,
byta och ta med sig romaner hem
från vår boklåda.
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Krisen påminner om grunden vi bygger på
Vi kan läsa i Apostlagärningarna (kapitel 2 vers 42) att de första kristna höll sig till den apostoliska
undervisningen, bönen, nattvarden och gemenskapen. Dessa fyra är på något sätt de pelare som kyrkan står på.
Tar vi bort en börjar vi vackla.
I den tid av kris vi befinner oss i har vi tvingats att tänka om och prioritera om. Det är så mycket vi gör i
församlingarna och så mycket som vi förväntas att göra men vi kan inte göra allt och en del måste göras annorlunda.
Vi behöver påminna oss om vad som är centralt i att vara kyrka – att förkunna evangeliet, att be,
att dela sakramenten och att vi tar vara på vår gemenskap. Detta gjorde de första kristna och det gör vi.
För att inte smitta varandra med det nya viruset, som vi inte förstår oss på än, måste vi avstå från en del av det vi
brukar göra men vi slutar inte att ta det uppdrag vi fått av Jesus på allvar. Vi fortsätter därför predika, förkunna och
undervisa på många sätt. Man kan läsa Bibeln och annan litteratur i enskildhet och sedan samtala via mail, SMS eller
annan brevväxling. Varför inte ringa någon och prata om det man läst? Många har upptäckt videomöten där vi både
kan se och höra varandra för att gemensamt ta del av undervisning och förkunnelse. Gudstjänster kan sändas via
nätet och spelas in och lyssnas till senare. Under påsken ropades Kristi uppståndelse ut på internet på ett vidare sätt
än tidigare påskhelger så att fler människor än vanligt tog del av den.
Vi fortsätter att be. I skrivande stund får upp till 50 personer som är friska och inte tillhör en riskgrupp sitta utspridda
och delta i bön och gudstjänst. Vi ber i hemmen och på arbetsplatserna. På det sättet kommer vi nära varandra trots
social distansering. Ingen befinner sig längre ifrån någon annan än en bön. Jag har under denna kris samtalat med
människor i både Afrika och Amerika där vi konstaterat att Gud är lika nära oss alla trots att vi är på olika
kontinenter och därför är vi också nära varandra i bön.
Vi fortsätter att fira sakramenten. Dop kan genomföras i liten skala och senare firas stort, om man vill det, när det
blir möjligt. Då kan vi fira både dopet och möjligheten att åter träffas. Nattvard firas på olika sätt i våra kyrkor och
församlingar. I en del mässor får man del av brödet, i andra sammanhang ges möjlighet att på en skärm eller på
avstånd se brödet och vinet. En bön används ibland i längtan efter att åter gemensamt få dela sakramentet.
Vi fortsätter att ta vara på vår gemenskap. Gemenskapen är diakonal och själavårdande.
Vi bär varandra genom livets svårigheter. Vi finner vägar genom att handla till den som inte själv kan,
att samtala om ångesten, att knyta kontakter på alla de sätt den moderna världen öppnar för oss.
Krisen kan hjälpa oss att slipa vår kyrkliga identitet. När vi tagit oss igenom krisen kan de nya insikterna följa med
och forma även det som vi lägger till av olika aktiviteter så att vi fortsätter att vara just den apostoliska gemenskap
som byggs upp av ord och sakrament med diakoni och själavård som lim.
Gud har inte glömt oss och vi glömmer inte Gud. Vi glömmer inte varandra och längtar efter möjligheten att åter
fullt ut kunna träffas.
Längtan är god. Den blir en bra grund att bygga framtiden på.

			/Biskop Johan Tyrberg
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Om att ställa upp i kyrkovalet
Du som är engagerad i Svenska kyrkan kan
ställa upp som kandidat i kyrkovalet. Skulle
du bli invald får du vara med och bestämma
vad kyrkan ska satsa sina pengar på.
Här är lite tankar av Karin Perers, ordförande för kyrkomötet inför valet, som Svenska kyrkan intevjuat.

”Tycker att de kandidater som väljs in i
kyrkovalet ska representera de breda grupperna
av kyrkotillhöriga. Svenska kyrkan behöver
förtroendevalda med väldigt olika erfarenheter.
Då kan vi bilda goda lag tillsammans.
Det räcker med att du har ditt engagemang i och
för kyrkan. Kyrkan bär tron år oss alla.
Vi duger som vi är. Det är Svenska kyrkans
människosyn! De viktigaste uppgifterna för dem
som blir invalda som lokala kyrkopolitiker är att
bestämma om kyrkans pengar och verksamhet.
Den stora och riktigt viktiga frågan är beslutet
om budget, den är ju ett sätt att prioritera,
konstaterar Karin.
Den erfarenhet jag har efter många års arbete är
att väldigt många väntar på frågan. När den
kommer är det förhållande vis många som tackar
ja. Det är lättare att tacka ja än att kliva fram och
anmäla sig!
Är du ovan vid sammanträden? Det kan vi lära
ut!”

Har du frågor och funderingar kring att
ställa upp som kandidat eller andra
frågor kring kyrkovalet kontakta:
Valnämnden Västra Karaby,
Hofterup och Dagstorps Pastorat

Liten ordlista

Förtroendevald - den som är vald till något
uppdrag i Svenska kyrkan, i kyrkovalet,
i församlingsrådet/kyrkorådet eller på annat sätt,
exempelvis som kyrkvärd.
Kandidat - den som ställer upp som valbar i
kyrkovalet. Kandidaternas namn står på
nomineringsgruppens valsedlar. I kyrkovalet går
det att sätta kryss för ett, två eller tre namn.
Nomineringsgrupp - kyrkovalets motsvarighet till
partier. En del grupper finns bara i en viss
församling, andra ställer även upp på stiftsnivå och
valet till kyrkomötet.

Fakta

Vart fjärde år är det val i Svenskakyrkan.
Förra kyrkovalet, 2017, ställde nästan 30 000
personer upp som kandidater. 23 000 valdes till
minst ett uppdrag.
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är
en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är
beroende av människors engagemang och i
kyrkovalet har du och andra möjlighet att påverka.
Alla medlemmar som fyllt 16 år senast på
valdagen får rösta. Förra kyrkovalet röstade
ungefär en miljon människor.
Under nuvarande period har pastoratet bara en
nominerings grupp.
Nästa val hålls söndagen den 19 september 2021.

Ordförande Carina Wenliden 0738 053099
Vice ordförande Stig Balling 0702-390148
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Verksamhetsstart vecka 37
Öppna timmar för dig som är hemma med barn
Verksamheten anpassas efter Folkhälsomyndigheternas rekomendationer.
Antingen blir det barnvagnspromenad eller Babyrytmik riktat mot barn
mellan 0-15 månader. Håll koll på vår hemsida och på Facebook.
Tisdagar kl. 09.30-12.00 i Granstugan, Dösjebro
Kontakt: Elin Maria Hjorth

Öppet hus för alla åldrar!

Kom och lek, pyssla och umgås.
Vi avslutar dagen med en sångstund.
Fredagar kl. 09.30-12.00 i Granstugan, Dösjebro
Kontakt: Elin Maria Hjorth

BARNKÖRER/MUSIKLEK

Musiklek
– för barn i vuxet sällskap
Vi träffas i Granstugan i Dösjebro där vi sjunger, ramsar och
rör på oss till musik.
Under höstterminen kommer dessa pass att utannonseras via
vår Facebook-sida och vår hemsida.
Håll utkik där.
Ledare: Elin Maria Hjorth
Månstrålarna - kör för dig i F-klass till åk 2.
Kör för dig som gillar att sjunga.
Onsdagar kl. 16.15–16.45 i Granstugan, Dösjebro
Cantaton – kör för dig i åk 3-6
Vi kör ett After school-koncept.
Kom och fika, sedan sjunger vi!
Onsdagar kl. 14.35–15.40 i Granstugan, Dösjebro
Det finns ett begränsat antal platser i körerna,
kösystem tillämpas.
Anmäl er till körledare Elin Maria Hjorth, 0702-97 04 39
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Glöm inte att anmäl er till konfirmation 2020-2021!
Detta gör ni enklast via vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/v-karaby-hofterup-dagstorps-pastorat/ungdomar
Informationsmöte den 8 september kl. 17.00 i Granstugan.

Dela liv 21/9, 19/10, 16/11, 14/12 kl. 18.00.
Tema utifrån Frälsarkransens pärlor.
Detta är preliminärt! Beroende på hur
restriktionerna i höst ser ut.
Anmälan till Åsa inför varje tillfälle på telefon
046-300434, eller via sms 0736-552455.
Begränsat antal platser!
Skapa med Frälsarkransen
Vi ses utomhus den 1 oktober
kl.16.00-18.00 för att utbyta idéer och
förslag. Under v. 41 kommer material
finnas att hämta. Den 5 november ses vi
igen och installerar en utställning av det
vi gjort och skapat. Utställning kommer
finnas på plats under v. 47.
Anmälan till Åsa på telefon 046-300434,
eller via sms 0736-552455.
Begränsat antal platser!

Föreläsningar med regnbågstema!

Vi inleder med filmen Min Pappa Marianne den 5 oktober kl 18.00 i
Västra Karaby kyrka.
Föreläsningar 15/10, 19/11 kl. 18.00 i Västra Karaby kyrka.
Ämnen och föreläsare meddelas senare, höll utkik på Facebook och
på vår hemsida.
Anmälan till Åsa måndagen den 1 oktober inför föreläsning 1, och
16 november inför föreläsning 2 kl. 10.00 på telefon 046-300434,
eller via sms 0736-552455.
Begränsat antal platser!
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Filmkvällar
5/10 Min pappa Marianne
7/12 Wonder
Min Pappa Marianne visas i Västra Karaby kyrka kl. 18.00.
Anmälan till Åsa torsdagen den 1 oktober kl. 10.00 på
telefon 046-300434, eller via sms 0736-552455.
Begränsat antal platser!
Wonder visas i Granstugan kl. 18.00.
Anmälan till Åsa torsdagen den 2 december kl. 10.00
på telefon 046-300434, eller via sms 0736-552455.
Söndagsskola för vuxna
Vi ses innan Gudstjänsten i Västra Karaby kyrka
och talar om kyrkan, tro och söndagens tema.
Datum: 11 oktober och 6 december kl. 9.00.
Kransbindning
26/11 kl. 18.00.
Anmälan till Åsa på telefon 046-300434, eller
via sms 0736-552455.
Detta är preliminärt, beroende på hur
restriktioner ser ut i november.
Begränsat antal platser!

Diakonifokus 2020-2021

I ett fikarum på jobbet blir det tyst när en person kommer in. Tonåringen blir inte medbjuden på
grillfesten. Den äldre föräldern saknar kontakten med de vuxna barnen, som inte har tid att ringa eller
komma på besök. Listan kan göras lång.Vi drabbas alla, på ett eller annat sätt, när vi hamnar i situationer där vi förlorar gemenskapen, upplever att det blir tyst runt omkring oss, eller vi upplever att vi inte
kan vara den vi är.
I september månad 2020 kommer vi,
tillsammans med kringliggande församlingar
och pastorat att belysa ämnet ensamhet som
är temat för detta och nästkommande år.
Diakonifokus ersätter det som tidigare hette
Diakonins månad. Vi kommer att genomföra
olika aktiviteter under månaden för att göra
diakonin mer synlig. Bland annat gör vi en
pilgrimsvandring den 24/9 i Lund, läs mer
under rubriken Pilgrimsvandring.
Håll koll på vår hemsida och på Facebook, samt på vår anslagstavla vid Granstugan för mer information
om diakonifokus.
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Pilgrimsvandring

Har du pilgrimsvandrat någon gång? På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ.
Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken och inom dig?
Det är ljuvligt att vandra i naturen som vi fått alldeles gratis och som en förutsättning för våra liv.
Utan jord, vatten, luft och sol – inget liv. Ibland tar vi naturen för självklar, som om vi kunde utnyttja den som vi
vill. Men naturen lever sitt eget liv och är värd respekt, vördnad och omtanke. I en tid av oro inte minst på grund
av Corona, finns det många som längtar efter andlig fördjupning. Många vill också reflektera vidare kring vad det
innebär att vara pilgrim, vilket resulterat i att pilgrimsvandringar blir allt vanligare i vår tid. Det handlar förstås
framför allt om att skapa sammanhang där vi kan reflektera över tro och öva andlighet för vår egen skull.
Under 2019 påbörjades ett utvecklingsarbete som inneburit att kyrkoherden har gett Gertrud Ek uppdrag att i
samarbete med Elin Maria Hjorth ansvara för att utveckla pilgrimsarbetet i pastoratet.
Förutom genomförda vandringar mellan pastoratets kyrkor och Skånes samtliga pilgrimsleder har Gertrud Ek
även deltagit i utbildningssatsningar anordnade av Pilgrimscentrum i Lund samt deltagit i såväl regionalt som
internationellt pilgrimsutbyte.
Under hösten planeras följande vandringar:
24 september – En kortare vandring i Lund.
Vi träffas vid Pilgrimscentrum kl. 16.00 och
vandrar i ca 1,5 timme.
4 oktober – Heldagsvandring i Lund.
Vi ses kl. 10.00 i Lund.
Framöver kommer vi att länka till andra
församlingars pilgrimsvandringar för att få
ett varierat utbud av vandringar.
På hemsidan, pilgrimsvägen.se kan du som
är intresserad läsa mera.
Under hösten planeras fler vandringar.
För mer information och anmälan till våra
vandringar, kontakta Gertrud via mail:
gertrud.ek@svenskakyrkan.se

Promenad
Varje tisdag ses vi vid Granstugan
kl 09.00. Därefter går vi en runda
för att sedan äta frukost
tillsammans i Granstugan vid
kl 10.00.
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Hösten vid flygeln

_________________________________________________________________________________________

För att kunna följa restriktionerna på att max 50 personer får samlas och samtidigt göra så att så många
som möjligt kan få ta del av dessa konserter måste man anmäla sig innan.
Skicka ett mail till martin.runborg@svenskakyrkan.se och ange vilken konsert du är intresserad av
samt namn på dem du bokar till.
Vid stort intresse dubbleras konserterna och ges både kl. 16.00 och kl. 18.00. Vissa i lite kortare format.

29/8 kl. 16.00 Per Tengstrand

Pianisten Per Tengstrand gästar Västra Karaby kyrka i ett program med musik
av Franz Schubert, Ludwig van Beethoven och Frédéric Chopin.
Per är en kär och populär gäst i Skåne där han anordnar ett populärt
Beethovensafari i Helsingborg och håller en serie konserter på
Victoriateatern i Malmö. Han är mycket glad och stolt att komma till
kyrkan och dess nya flygel.
Per Tengstrand började spela piano vid 6 års ålder med sin mor som lärare.
Vid 16 års ålder började han på Musikhögskolan i Malmö och senare
Pariskonservatoriet, där publiken bröt applådförbudet vid examenstävlingen
för första gången i konservatoriets 300-åriga historia.
foto: Anders Bergön

19/9 kl. 16.00 Sven Kristersson Galendansaren Birger Sjöberg

I början av 1920-talet gjorde Birger Sjöberg succé med sina sånger om Frida och romanen
Kvartetten som sprängdes. Men när han efter dessa gav ut diktsamlingen Kriser och kransar blev den ett
publikfiasko.
I besvikelsen kallade han sig ”Galendansare”, en sprattelgubbe som förutsattes sprattla på publikens
kommando. Han förbittrades och dog 1929, bara 44 år gammal.
Men han efterlämnade en hel låda med halsbrytande sångtexter och galghumoristiska litterära fragment!
Sven Kristersson har tonsatt en rad av dessa häpnadsväckande texter
och framför de här sångerna till eget pianoackompanjemang,
i den första föreställning som någonsin gjorts kring detta
bortglömda material.
Sven Kristersson är sångare, textförfattare och kompositör.
Han har skapat en rad scenmusikaliska monologer, som en
stå-upp-tragedi kring Franz Schuberts Winterreise och en
musikteaterversion av det mesopotamiska Gilgamesheposet.
Han skriver även sånger med brasiliansk inspiration och är
professor i sång vid Musikhögskolan i Malmö. 				
									 foto: Raoul Leikas
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3/10 kl. 16 Magnus Hjorth Trio
Tre jazzmusiker bördiga från hela Skandinavien bildar denna dynamiska och svängiga trio som dagen
till ära hyllar kompositören Harold Arlens musik. Finurliga arrangemang med de odödliga melodierna
i centrum får dåtid och nutid att mötas.
Magnus Hjorth Trio består av:
Magnus Hjorth - Piano
Född och uppvuxen i Laholm i södra Halland och sedan 2004
verksam i Köpenhamn. Danska jazzmagasinet JazzSpecial har
kallat honom en av ”...nordens mest lysende
pianobegavelser...”
Snorre Kirk - Trummor
Från de västra delarna av Norge, närmare bestämt Ålesund
kommer denna mycket dynamiska trummis, som har världen
som arbetsfält.
Anders Fjeldsted - Kontrabas
Från Helsingør, och därmed nästan svensk, kommer denna
virtuos till kontrabasist som bygger vidare på det
instrumentala arvet från Niels Henning Ørsted Pedersen.

14/11 kl. 16 Jesper Olsson och Kvartett 168
Västra Karaby kyrka firar Beethoven 250 år när pianosolisten Jesper Olsson framför Beethovens pianokonsert nr.4
tillsammans med Kvartett 168.
Jesper Olsson är född och uppvuxen i Finspång.
Han började ta pianolektioner vid kommunala musikskolan
vid 10 års ålder.
Efter musikgymnasiet i Norrköping följde studier vid Vadstena folkhögskola för Anders Petersson och
sedan Musikkonservatoriet i Falun för Bengt Andersson.
Därefter antogs Jesper till Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn, där han studerade i
5 år för Bohumila Jedlickova.
Efter erlagd Masterexamen i Köpenhamn började han på Diplomutbildningen i Malmö musikhögskola
för Prof. Hans Pålsson, där han våren 2013 fick sin diplomexamen.
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Sorg

Sorg är alla de känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och förändrande beteenden som du
kan få vid en förlust. Sorg kan vara olika för olika personer, men kan också variera
mycket hos en person. Det kan vara smärtsamt, jobbigt och tröttande med sorg.
De flesta människor upplever sorg åtminstone någon gång i livet.
Sorg kan uppstå vid olika slags förluster, t ex vid ett dödsfall.
Ibland kan det vara skönt att berätta för andra om hur man mår i sorgen, även om det
också kan upplevas som att ingen riktigt förstår mig och mina känslor.
Även om sorgen inte är en sjukdom, så kan det ta tid att lära sig att leva med sorg.
En del behöver prata mycket och få stöd långt efter förlusten.
För många är det första året svårast. Sedan alla högtider och årsdagar hunnit passera
en gång, kan det bli lättare att klara dem nästa gång. För andra är det vardagen som är
svårast. Det kan vara tungt med alla dagliga rutiner som man förut delade med den
som gått bort. Sorgen finns kvar hela livet. Men den förändras med tiden. Jag brukar säga
att sorgen går från ett varigt öppet sår till att med tiden bli ett ärr. Vi är många som lever
med ärr, själva livet är sådant. Tiden kring Alla helgons dag är en tid då vi tänker särskilt
på alla dem som lämnat oss. De där människorna som gett oss fina minnen och som
format oss till dem vi är idag. Vi saknar dem och minns dem med tacksamhet och kärlek.
Låt oss bära våra ärr med stolthet. Vi sörjer därför att vi fått förmågan att älska.

Bön i Allhelgonatid

Gud, vi har inte fått veta så mycket om hur de som gått hem till dig har det nu.
Men vi tror att de alltid är hos dig, och det är nog.
Vi tror att de minns oss och tänker på oss.
De ser allting i ett klart ljus och behöver inte undra och fråga mer. Att tänka på det gör
oss glada. Liksom du har hjälpt dem igenom allt, skall du göra det också med oss.
Efter en kort tid vill du låta oss mötas igen. Det är vårt fasta hopp, som lyser för oss i
mörkret såsom stjärnorna lyser om natten.

Amen.
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Allhelgonatid

Välkommen till våra kyrkor 30/10-1/11
Fredag den 30 oktober
Alla våra kyrkor är öppna kl. 13.00-19.00.
Personal finns på plats.
Lördag den 31 oktober
Alla våra kyrkor är öppna kl. 11.00-15.00. Personal finns på plats.
Minnesgudstjänst kl 16.00 i V Karaby kyrka.
Söndag den 1 november
Minnesgudstjänst kl 16.00 i V Karaby kyrka.

Smyckning av Askgravplats får endast ske med
snittblommor i av pastoratet särskilda placerade
blomvaser. Plantering får inte göras.
Gravdekorationer, kransar, marschaller medges
inte, förutom gravlyktor samt mindre kransar
under perioden 1/11-15/3. Gravlyktorna tas bort
av gravrättsinnehavaren senast den 1/4 annars
tar vaktmästaren bort och slänger lyktan.
Under övrig tid placeras ljus i av pastoratet
särskillt placerade ljushållare.

Vandring på kyrkogården
under Allahelgona
Under v. 44 finns det
vandring på kyrkogårdarna
att gå på egen hand.
Den handlar om livet och
döden, sorg och glädje.
Information kommer att finnas
i våra kyrkor, på vår hemsida
och på Facebook.
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Pyssel

Denna gången blir det lite frågor att svara på, skriv ner svaren och skicka till
Gunilla Hilding via mail, gunilla.hilding@svenskakyrkan.se
eller lägg i brevlådan vid Granstugan. Senast den 1/10.
Fråga nr 1.
Vilken är pastoratets största kyrka?
Fråga nr 2.
I vilket väderstreck är vanligtvis kyrktornet placerat?
Fråga nr 3.
Svenska kyrkan har ett antal församlingar, hur många (år 2020)?
Fråga nr 4.
Vilken stenkyrka i Skåne är äldst och används än idag?
Fråga nr 5.
Nämn tre olika Liturgiska kläder prästen har på sig?
Fråga nr 6.
Vilka färger är kyrkoårets fem färger?
Stort Grattis till er som vann i Kyrknytt 2:2020!
Vinnare till tidigare Kyrknyttspyssel meddelas via brev.
Har du något favoritrecept på kakor? Och vill dela
med dig av det?
Under hösten samlar vi in recept, som vi kommer
att göra ett häfte av, och sälja till förmån för
Julinsamlingen 2020. Skicka receptet till:
asa.kalen@svenskakyrkan.se
eller lägg på/i brevlådan:
H O Möllersväg 10, 244 71 Dösjebro
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Gudstjänster/Andakter/Konserter
i
våra kyrkor
Augusti
16
23
29
30

V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*LJ
V Karaby kyrka
kl.16.00 och ev kl.18.00 Vid flygeln
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK

Bibelutdelning

I samband med
Den helige Mikaels dag,
den 4 oktober, delar vi ut Biblar
till våra döpta 4-åringar.
Vi ses i Granstugans trädgård
kl. 14.00-15.30.
Inbjudan kommer i brevlådan!

September
6

13
19
20
27

V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK
V Karaby kyrka
kl.16.00 och ev kl.18.00 Vid flygeln
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*LJ
V Karaby kyrka *Jenny Bergtröm, teol.stud
kl. 10.00
Gudstjänst, Rönnebergakören

Oktober
3
4
5
11
15
18
25
31

V Karaby kyrka
kl.16.00 och ev kl.18.00 Vid flygeln
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK
V Karaby kyrka
kl. 18.00
Film
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK
V Karaby kyrka
kl. 18.00
Föreläsning
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*LJ
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK
V Karaby kyrka
kl. 16.00
Minnesgudstjänst,*LJ

November
1
8
14
15

V Karaby kyrka
kl. 16.00
Minnesgudstjänst,*LJ
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK
V Karaby kyrka
kl.16.00 och ev kl.18.00 Vid flygeln
V Karaby kyrka *Jenny Bergtröm, teol.stud
kl.10.00
Gudstjänst

För att komma till våra
gudstjänster, använd
gärna Kyrktaxi.
Ring 046-71 02 68.

I stundande tider är det svårt att
veta hur hösten och våra
verksamheter kommer att bli på
grund av Corona pandemin.
Håll därför utkik på våra
anslagstavlor, Facebook och
hemsida om något ändras.
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Här når du oss i pastoratet
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