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Fönstret
I mina gömmor hittade jag denna bön: ”Herre,

gör mitt liv till ett fönster som ditt ljus kan lysa
igenom.” Dessa ord har jag ofta burit med mig
i mitt liv. Hur blir jag ett fönster som kan få
reflektera och spegla Guds ljus? Det är inte
alltid en enkel och självklar uppgift, det är
mycket av livets smuts som vill lägga sig och
gro på fönstret. Många gånger känns dessutom
putsduken långt borta. Vem och vad vore jag
utan Guds kärlek och förlåtelse? Jag tror nämligen att när jag inte förmår se klart eller putsa
mitt fönster, så gör Gud det – många gånger i
form av en medmänniska som hjälper mig,
eller genom en insikt som bara kommer till
mig.När vi lever i dessa underliga tider i skuggan av ett virus blir frågan ännu mer aktuell.
Hur kan vi vara ett fönster som speglar Guds
närvaro när vi måste hålla avstånd och när
rädslan att bli smittad eller själv föra smittan
vidare präglar oss alla mer eller mindre?
Strax står vi inför den stora och vackra juhögtiden. Den blir kanske också annorlunda i år.
Det som skulle och borde vara gemenskap
och umgänge blir kanske istället avstånd och
ensamhet. I skrivande stund har vi fortsatta
riktlinjer som säger att vi inte får samlas mer än
50 personer och ska dessutom kunna garantera
ett rejält avstånd mellan alla människor. Såklart
blir det en utmaning för oss som kyrka eftersom många brukar besöka oss under julen.
Men bönen om att bli ett fönster som Guds ljus
får lysa igenom är ju ändå kvar och kanske bör
vi be den mer intensivt än vanligt! Det gäller
att försöka sprida hopp, närvaro och glädje
även i virusets spår.
Det kommer att bli jul i år också, även om den
inte blir som ”vanligt”. Livet kommer att gå vidare och vi kan nog vara säkra på att året 2020

på många sätt kommer att gå till historien. Vad
är viktigt och vad är det som egentligen betyder något? För mig handlar den frågan mycket
om relation. Om relationen till de människor
som står mig nära, om att våga älska och visa
sig sårbar. Det handlar också om relationen till
Gud och uppdraget att sprida Guds ljus vidare.
Låt oss, var och en, efter bästa förmåga sprida
kärlek och glädje, spegla Guds ljus genom våra
livs fönster även under denna jul och in i det
nya året. Känn dig varmt välkommen att under
kommande helger besöka våra gudstjänster.
Självklart håller vi avstånd och visar varandra
respekt. Självklart förhåller vi oss till de riktlinjer som finns i samhället. Men vi försöker
ändå att utifrån de förutsättningar vi har vara de
fönster som Guds ljus kan få lysa igenom.
Med tillönskan om en riktigt GOD JUL och ett
välsignat GOTT NYTT ÅR!
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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Vaktmästarna informerar
Vill du att gravplatsen du ansvarar för ska vara fin
och välvårdad, men av olika anledningar, har svårt
att själv utföra arbetet. Låt oss hjälpa dig!
Vi har olika alternativ som vi kan hjälpa er med. Kanske vill ni ha grundskötsel
men själv smycka med blommor. Då rekommenderar/tipsar vi att teckna ett
grundskötselavtal. Vill ni även ha hjälp med blommor kan ni teckna ett blomsteravtal som ett tillägg till grundskötselavtalet.
Grundskötsel, är beräknad att utföras 15 gånger/år, vilket medför skötsel ungefär
var 14:e dag under växtsäsong.
Blomsteravtal, innebär att vi planterar påsklilja till påsk, pelargon till sommaren,
cyklamen till allhelgona samt en vintertäckare till 1:a advent.
Avtalen tecknas på antingen 1 år eller 3 år i taget. Om inte ettårsalternativ eller
treårsalternativ passar finns det möjlighet att sätta in en summa (10 000,-) som
årligen avräknas mot årets gravskötselpris.
Avtalen tecknas helårsvis och startar alltid 1 januari.
Priset på avtalen är beroende av gravplatsens storlek och utformning.
Tveka inte att kontakta oss om ni vill teckna ett avtal eller om ni har fler frågor.
På vardagar mellan 10-12 kan ni per telefon 046-77 10 35
kontakta Gunilla Hilding som hjälper er.
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Välkommen

Dela liv
Den 16/11 och den 14/12 kl 18.00
är det Dela liv i Granstugan utifrån ett
tema och under våren fortsätter vi den
18/1 med Glädje och den 15/2 med
Livsmod.

på Kransbindning i
Granstugan den 26/11
kl 18.00-20.30.
Anmäl till Åsa.
Begränsat antal platser

Längre fram i vår fortsätter vi den 15/3,
12/4 och den 10/5.
Vi inleder med en enklare måltid.
Anmälan till Åsa inför varje tillfälle på
telefon 046-300434 eller
via sms 0736-552455.
Begränsat antal platser.
Filmkvällar
Personalens julhälsning på nätet!

I Granstugan träffas vi för filmvisning kl.18.00.

Håll utkik! Under december visas
personalens julhälsning på Fb och på
hemsidan.

Den 7/12 visas Wonder
Den 1/2 visas En komikers uppväxt
Den 1/3 visas Den åttonde dagen
Sedan forsätter filmvisningarna följande datum
29/3 och 26/4.
Anmälan till Åsa på telefon 046-300434 eller via
sms 0736-552455.
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Avslutning på Caféverksamheten!
Välkomna till Granstugans trädgård den 9 december kl. 13.00
där det bjuds på julfika. Martin och Elin Maria spelar några av
julens vackra melodier.
Kläder efter väder.

Terminsavslutning
för barnverksamheten
Fredagen den 11 december kl. 14.00-15.30.
Vi ses i Granstugans trädgård, där det bjuds på
julfika och julmusik med dans runt granen!
Kläder efter väder. Vem vet, kanske dyker tomten
upp...
Anmälan till Elin Maria via sms 0702-97 04 39,
senast den 4 december. Glöm inte ev. allergier.

Krubbvisning
I år med rådande förhållande hålls årets krubbvisning
i Granstugans trädgård.
Välkomna på Julafton kl. 11.00.
Efteråt bjuds det på pepparkaka.

INGEN BARNVERKSAMHET VECKA 8
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Pilgrim i pastoratet
Pilgrimsvandringar
Den 5 december blir det vandring från
Saxtorp till Järavallen.
Den 13 februari blir det vandring från
Löddeköpinge genom Barsebäck till
Hofterup.

Församlingsafton om pilgrimens nyckelord
Välkomna till Västra Karaby Kyrka (alternativt
Granstugan) den 11 februari kl. 18.00. Då får vi lära
oss om pilgrimens 7 nyckelord.
Anmälan till Åsa på telefon 046-300434 eller via sms
0736-552455.

Vandra med pilgrimens nyckelord under fastan
Under fastan, som börjar på askonsdagen den 17/2, kommer vi att varje vecka
vandra med Pilgrimens nyckelord. Under vecka 7-13 ses vi på onsdagar i
Granstugan kl. 12.30 för middagsbön, för att vandra med några reflektionsstopp.
Mer information kommer!
7 nyckelord
Frihet Enkelhet Tystnad Bekymmerslöshet
Långsamhet Andlighet Delande

En dag i stillhet den 23/1
Vi möts för en dag i tysnad och stillhet. Vi startar kl. 9.00 med frukost för att sedan gå in
i tystnaden. Under dagen gör vi några reflektioner om frälsakransens 6 tystnadspärlor.
Lunch serveras.
Begränsat antal platser.
Välkomna till Granstugan.
Anmälan till Åsa senast den 15 januari. Vi avslutar med Meditativ musik i
Västra Karaby kyrka kl. 16.30.
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Adventstid
1:a advent den 29/11. OBS! Anmälan!
Musikgudstjänst kl. 15.00 och ev. kl. 17.00
i Västra Karaby kyrka. Projekt-damkören medverkar
under ledning av Elin Maria Hjorth.
Anmälan görs till martin.runborg@svenskakyrkan.se
eller 0736-55 24 52.

2:a advent den 6/12.
Gudstjänst kl. 10.00 i Västra Karaby kyrka

3:e advent den 13/12.
Gudstjänst kl. 16.00 i Västra Karaby kyrka med sång
av Cantaton. OBS. Inget luciatåg.

4:e advent den 20/12. OBS! Anmälan!
Musikgudstjänst med julpsalms-sing-a-long.
Kl. 15.00 och ev. kl. 17.00 i Västra Karaby kyrka.
Kom och sjung julens psalmer tillsammans med saxofonensemblen
Swing & Sweet.
Anmälan görs till asa.kalen@svenskakyrkan.se senast 12/12.
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Musik i pastoratet

Det var tanken att 2020 skulle bli ett riktigt
musikår i pastoratet med massa konserter
och musikgudstjänster och där framför allt
den nya flygeln i Västra Karaby kyrka skulle
stå i centrum. Nu blev det istället ett år där
pandemin först satte helstopp för vår verksamhet och sen kraftigt begränsade den
med bl.a. restriktionerna om folksamlingar
på max 50 personer.
Allt detta är dock inte bara av ondo. Vi har
lärt oss att kommunicera mer på sociala
medier, att spela in tal och musik, att vara
kreativa och hitta alternativa lösningar,
saker som vi kommer att ha användning för
även när detta är över.
Det kommer förmodligen inte gå att ha jättestora evenemang 2021 men vi ska göra
allt vi kan för att erbjuda spännande konserter och musikgudstjänster ändå.
Det som kommer gå som en röd tråd genom
hela året är att det är 100 år sedan Hofterupssonen Nils Andersson dog.
Han är ett riktigt stort namn i folkmusikkretsar då han åkte runt i hela Sverige och
lyssnade på spelemän och skrev ner deras
musik på noter.
Detta resulterade i en bokserie som heter
”Svenska Låtar”, ett verk i 24 delar som
räknas som svensk folkmusik absolut viktigaste.
Så mycket musik som förmodligen skulle
gått förlorad om han inte gjort detta arbete.
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Vi kommer fira minnet av honom med konserter och föredrag under året, och varje
söndag tänker jag spela musik ur dessa
band på gudstjänsten.
Året kommer också bjuda på ett nytt körprojekt, Silkestrådar, med musik av Daniel
Hjorth och texter av Kerstin Weman Thornell. Ett verk som handlar om reflektioner
av barndom och föräldraskap och innefattar vuxenkör, barnkör, bildprojektion och
dans.
Det är vår ambition att ha ett brett musikliv
med olika genrer och med både lokala och
internationella musiker.
Du är alltid välkommen att höra av dig till
mig om du har tankar eller funderingar
kring musiklivet i vårt pastorat.
Martin Runborg

Musik under jul- och nyårshelgen
24/12 Julbön kl. 14.00
och ev. kl. 13.00. OBS Anmälan!
Västra Karaby kyrka
Åsa Kalén - Präst
Eva Hallberg - Musiker
Anmälan görs till:
asa.kalen@svenskakyrkan.se
25/12, Julotta kl. 07.00.
Västra Karaby kyrka
Lise-Lott Jönsson - Präst
Malin Andersson - Sång
Martin Runborg - Sång & Piano

26/12, Musikgudstjänst kl. 16.00.
Västra Karaby kyrka
Ljuvliga ord och juliga toner
Lise-Lott Jönsson - Präst
Martin Runborg - Piano
31/12 Nyårsbön kl. 14.00.
Västra Karaby kyrka
Kom och avsluta året med
tänkvärda tankar
och skönklingande sång.
Lise-Lott Jönsson - Präst
Maria Skogh - Sång
Martin Runborg - Piano

1/1 Nyårskonsert kl. 15.00 och ev. 17.00.
OBS Anmälan!
Välkomna till Västra Karaby kyrka för att ta
del av en härlig konsert med Angelica Alm.
Många känner nog igen Angelica från TV men
hon har gjort hyllade musikframträdanden i
många år både i Sverige och utomlands.
Med sitt svängiga pianospel, sin själfulla röst
och sin genuina glädje till musiken framför
Angelica Alm allt från Evert Taube, Carole
King, egenskriven till nutida musik.
Missa inte chansen att få uppleva denna hjärtliga konsert med riktig feelgood-känsla som
bjuder in åhörare att delta och sjunga med,
ett musikaliskt lyckopiller!
Anmälan görs till:
martin.runborg@svenskakyrkan.se
eller 0736-552452
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Trettondedag jul den 6/1
OBS! Anmälan
Musikgudstjänst kl. 15.00 och ev.
17.00. OBS Anmälan!
Västra Karaby kyrka
Vokalensemblen Cantrices bjuder
på traditionella julsånger under
ledning av Lisa Borssén.
Anmälan görs till:
martin.runborg@svenskakyrkan.se
eller
0736-552452

27/2, Melodikors kl. 14.00 i Västra Karaby kyrka
OBS! Anmälan.
Vår egen version av det populära melodikrysset.
Tiden är noga vald så att hängivna fans ska kunna
hinna med två kryss denna dag.

Kyrkoval

19 september
2021

Var med och påverka, kom
med och bli förtroendevald i
din församling.
Kontakta
Carina Wenliden
0738-053099
eller
Stig Balling
0702-390148
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Anmälan görs till:
martin.runborg@svenskakyrkan.se
eller 0736-552452

Visste du......
Domsöndagen – är en dag för eftertanke.

Granar skyddade mot farligheter

Bibeltexterna handlar om hur vi människor behöver ansvara för hur vi lever våra liv. De utmanar
oss att leva i ansvar för skapelsen och livet. De
ger också ett hopp om en ny möjlighet, en ny
himmel och en ny jord.

Långt innan det blev vanligt med julgranar inomhus i Sverige ställde många granar vid ytterdörren. Granarna var kvistade och hade bara en
granruska kvar i toppen. Granarna var ett tecken
på julfrid men de gav också skydd mot farliga
makter.

Ordet dom kommer från fornsvenska ”domber”
som betydde att avgöra en fråga. Det grekiska
ordet för dom har med kris att göra.
Jesus möter ofta människor i krisens mitt, där utgången verkar hopplös. Men mitt i krisen vänder
Jesus krisen till ett nytt liv även om det kanske
inte alltid är på det sätt som människor förväntar
sig det.
Domsöndagen handlar om att Gud har sista ordet
när det gäller världen och våra liv. Genom Jesus
har han visat att det innebär kärlek och evigt.
1 söndagen i advent – är kyrkoårets första dag.
Bibeltexterna handlar om glädje och fest i Jesrusalem. Folket hade länge varit förtryckta av
romarna, som hade makten, men nu hade de hört
att det väntades en ny kung. Äntligen skulle den
nya kungen komma! De sjöng ”Hosianna” som
betyder ”rädda oss”, en hälsningsfras som ofta
användes på bibelns tid när man mötte kungen.
I kyrkan sjunger vi fortfarande ”Hosianna”, för vi
hälsar Jesus välkommen.
Folket hade säkert många föreställningar om hur
flott den nya kungen skulle vara och hur festligt
han skulle resa in i Jerusalem. Men den kung som
visade sig vara Jesus red in i staden på en åsna
och talade om fred och frid.

Adventsstjärnan – härstammar från herrnhutismen som är en religiös kristen rörelse från
Tyskland. Vid stora firanden, som första advent,
satte man upp en lysande stjärna för att fira. Efter
ett tag blev tillverkningen av stjärnorna en del av
det årliga julpysslet. Stjärnan spreds med herrnhutismens missionärer och nådde Sverige under
1910-talet.
Adventsljusstaken – kom till Sverige i slutet
av 1800-talet. Ersta diakoni i Stockholm lade
grunden till adventsljusstaken så som vi känner till den idag. Där började man i slutet av
1800-talet tända ljus i en så kallad adventgran,
en gran smyckad med 28 ljus. Sju ljus tändes var
adventssöndag. Utifrån adventsgranen skapades
adventsljusstaken – en stake med sju ljus för
varje dag i veckan under advent och en stake med
fyra ljus för varje söndag i advent.
Julklappar – har sitt ursprung i Matteusevangeliet 2:1-12. Där står det om hur Jesusbarnet
mottog gåvor i form av guld, myrra och rökelse
från de tre vise männen.

Om du vill läsa mer kan du leta på
Svenska kyrkans hemsida
www.svenskakyrkan.se

Visste du att många av traditionerna
runt jul har en kristen bakgrund?
Jultomten – en givmild ärkebiskop
Jultomten i Sverige är en blandning av den gamla
gårdstomten och ärkebiskop Sankt Nikolaus. Han
levde i slutet av 200-talet och var känd för sin
givmildhet.
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Efter helgerna är vår plan
att starta upp igen,
men håll utkik på
anslagstavlor, Fb och
hemsidan om det blir några
ändringar.

Café i Granstugan, Dösjebro
startar måndagen den 11 januari
kl. 13.00,
onsdagen den 13 januari
kl. 13.00,
och fredagen den 15 januari
kl. 13.00.

Promenad och kaffe
startar startar måndagen
den 11 januari.
Vi ses kl 13.00 på
Granstugans parkering och
promenerar i långsamhet.

Sopplunch startar
torsdagen
den 14 januari.

Kaffe serveras från
kl. 14.00.

Handarbetsgruppen startar i
Kyrkstugan, Hofterup
onsdagen den 20 januari.

Tisdagspromenader startar
den 12 januari från
Granstugans parkering.
Avslutas med kaffe.
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Du glömmer väl inte vår
Bokbytarlåda som finns i
Granstugan, Dösjebro!
Kanske finns det något nytt
sedan sist!

Inför Svenska kyrkans
julinsamling som
startar första advent
kommer
Västra Karabys egen
bak-bok att finnas till
försäljning.
Pengarna går oavkortat
till ACT och kampanjen
”Bryt en tradtion”.
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Julpyssel för både barn och vuxna
Åtta julsångs-frågor för barn
Om du är mellan 0-18 år kan du svara på

11 lite svårare psalmfrågor för vuxna

frågorna nedan.
1. Var står Blacken i sången “Bjällerklang”?
2. Vad kommer mellan julen och påska i
sången “Nu är det jul igen”?
3. Vad ska musbarnen akta sig för i sången
”Mössens julafton”?
4. Vad önskar vi Eder alla i sången “Goder
afton”?

1. Så många verser har ”Från himlens höjd
jag bringar bud” ?
2. Sista ordet i ”Lyss till änglasångens ord” ?
3. Han har skrivit ursprungstexten till ”Ett
barn är fött”?
4. Skrev texten till ”Var hälsad sköna morgonstund”?
5. Sista ordet i ”Stilla Natt”?

5. Hur många är pepparkaksgubbarna i den
berömda sången?

6. Vem förkunnar Guds välbehag i ”O du saliga, oh du heliga”?

6. Hur många fålar hade Staffan Stalledräng?

7. I vilken tonart går ”Dagen är kommen” ?

7. Vad raskar räven över?
8. Om du inte är snäll i Sockerbagarens visa,
vad får du göra då?
Skicka in dina svar till
gunilla.hilding@svenskakyrkan.se
då har du chans att vinna ett pris.
Vi lottar ut ett till barnpysslet och ett till
vuxenpysslet.
Lycka till!
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8. Vilken färg har himlens grund i ”Nu tändas
tusen juleljus” ?
9. Skriv namnet på en av de som skrev den
svenska texten till ”Stilla Natt” ?
10. Hur fortsätter psalmen ”Gläns över sjö
och ......?
11. Hur många verser har ”Det är en ros utsprungen” ?

Gudstjänster/Andakter/Konserter
i våra kyrkor
November
14

V Karaby kyrka
kl. 16.00 och ev kl. 18.00 Vid flygeln
15 V Karaby kyrka
*Jenny Bergtröm, teol.stud
kl. 10.00
Gudstjänst
22 V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK
29 V Karaby kyrka
kl. 15.00 och ev kl.17.00 Musikgudtjänst,*LJ

December

V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK
13 V Karaby kyrka
kl. 16.00
Gudstjänst,*LJ
20 V Karaby kyrka
kl. 15.00 och ev kl. 17.00 Julpsalmssingalong
24 V Karaby kyrka
kl. 13.00 och ev kl. 14.00 Julbön,*ÅK
25 V Karaby kyrka
kl. 7.00		 Julotta,*LJ
26 V Karaby kyrka
kl. 16.00
Musikgudtjänst,*LJ
27 V Karaby kyrka
*Jenny Bergtröm, teol.stud
kl. 10.00
Gudstjänst
31 V Karaby kyrka
kl. 14.00
Nyårsbön,*LJ

Februari
7
14
17
21

6

V Karaby kyrka
kl. 10.00
V Karaby kyrka
kl. 16.00
V Karaby kyrka
kl. 8.30
V Karaby kyrka
kl. 10.00

Gudstjänst,*LJ
Kärleksmässa,*ÅK
Askonsdagsmässa
Gudstjänst, *ÅK

Granstugan
December
2

kl. 8.30		

Andakt,*LJ

24

kl. 11.00

Krubbvisning,*ÅK

Januari
27

kl. 8.30		

Andakt,*ÅK

28

kl. 18.30

Andakt,*LJ

Januari
1

V Karaby kyrka
För att komma till
kl. 15.00 och ev kl. 17.00 Musikgudstjänst,*LJ
våra gudstjänster,
3 V Karaby kyrka
*Jenny Bergtröm, teol.stud
använd
kl. 10.00
Gudstjänst
6 V Karaby kyrka
gärna Kyrktaxi.
kl.15.00 och ev kl.17.00 Musikgudstjänst,*ÅK
Ring 046-71 02 68.
10 V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK
17 V Karaby kyrka
kl.10.00
Gudstjänst,*LJ
23 V Karaby kyrka
Eftersom det råder fortsatta restriktioner på
kl. 16.30
Medidativ musik,*ÅK
grund av Corona pandemin, håll utkik på våra
24 V Karaby kyrka
anslagstavlor, Facebook och hemsida om något
kl. 10.00
Gudstjänst,*ÅK
skulle ändras.
26 V Karaby kyrka
kl.18.30
En stund i stillhet,*ÅK
31 V Karaby kyrka
kl. 10.00
Gudstjänst,*LJ
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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 771035
e-post:
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
facebook: sök Västra Karaby pastorat
Kyrkoherde:
Lise-Lott Jönsson
tel: 046 300431 mobil: 0736 552251
e-post: lise-lott.jonsson@svenskakyrkan.se
Komminister:

Åsa Kalén
tel: 046 300434 mobil: 0736 552455
e-post: asa.kalen@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker:

Martin Runborg
tel: 046 300436 mobil: 0736 552452
e-post: martin.runborg@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog och barnkörledare:
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Därför har du fått denna tidning
Distribution av denna tidning är oadresserad direkreklam (ODR). Den tjänsten
får Posten sälja för så kallad icke kommersiell information. Dit hör till exempel
information från politiska partier och
religiösa organisationer. Den här typen
av information delas ut oavsett om man
undanbett sig reklam eller inte. Vi vet
att varje gång vi delar ut information på
det här sättet blir en del glada och andra
irriterade.

Elin Maria Hjorth tel: 046 300439 mobil: 0702 970439
Till er som inte vill ha tidningen ber vi
e-post: elinmaria.hjorth@svenskakyrkan.se
om ursäkt att vi stör och ber er lägga den
i pappersåtervinningen. Er andra önskar

Gunilla Johansson tel: 046 300435 mobil: 0736 552454 vi en stunds trevlig läsning.
e-post: gunilla.b.johansson@svenskakyrkan.se
Kamrer:

Gunilla Hilding
tel: 046 300430 mobil: 0722 482734
e-post: gunilla.hilding@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård ”äldre delen”:
Bengt Andersson
tel: 046 300437
e-post: bengt.andersson2@svenskakyrkan.se
Dagstorp kyrkogård och våra församlingshem:
Annika Nilsson
tel: 046 300438
e-post: annika.e.nilsson@svenskakyrkan.se
Cecilia Nilsson
tel: 046 300433
e-post: cecilia.g.nilsson@svenskakyrkan.se
Hofterup kyrkogård och Västra Karaby kyrkogård ”nya delen”:
Anders Karlsson
tel: 046 300432
e-post: anders.karlsson4@ svenskakyrkan.se
Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor: Ulf Nordström 046 776276
Kyrkorådets och församlingsrådens ordföranden:
Kyrkorådet: Torsten Andersson
046 775790
Västra Karaby och Dagstorp församling: Carina Wenliden 073 8053099
Hofterup församling: Claes Håkanson
070 6943279
Pilgrimsansvarig:
Gertrud Ek tel: 0709 964875 e-post: gertrud.ek@svenskakyrkan.se
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