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Glädjen att ge och få ta emot

Visste ni att drygt 350 svenskar inte kommer
få fira jul och nyår hemma i Sverige därför att
de via Försvarsmakten är ute på internationella
uppdrag på olika platser runt om i vår värld?
Vet ni hur mycket man längtar efter allt det
svenska när man är långt borta hemifrån? Kan
ni ana hur gott det skulle vara med äkta svenskt
smågodis på julafton?

Vid ett av mina besök på Södra skånska
regementet P7 blev jag varse allt detta. Jag var
med på ett möte och tog på mig uppgiften att
kontakta en ägare av en godisfabrik. Jag ringde
upp ägaren och förklarade mitt ärende. Han var
just då mitt uppe i något annat och bad mig ringa
åter om några dagar. Jag förmedlade kontakten
vidare till en medarbetare på P7 som samordnar
julklappar till dem som är på internationell insats
över julhelgen. Det gick några veckor och en dag
blev jag uppringd och fick återkoppling. Ägaren
till godisfabriken skänker 700 påsar smågodis
som ska delas ut på våra insatsområden. Ägaren
menar att dessa människor är väl värda denna
julklapp och vill med glädje på detta sätt bidra
med sin uppskattning. Helt otroligt!
Det är lätt att bli varm i hjärtat av en sådan
riktig solskenshistoria. Ibland är det en sann
glädje i att få ge en gåva, särskilt om man vet att
mottagaren uppskattar min present.

Varför alla dessa ord om att ge och ta emot
gåvor? Jo, det är aldrig försent att göra gott. Det
är sann glädje att ge när mottagaren blir glad. Det
är sann glädje att få ta emot när givaren ger av sitt
hjärta.

Snart stundar julen, en tid då många gåvor byter
ägare. Ta vara på värdet av att både få ge och ta
emot. Gud föds i ett stall i Betlehem. Det lilla
Jesusbarnet behöver vår omsorg.
Barnet växer och blir en man. Mannen ger oss
sedan den största gåvan vi någonsin kan få.
Han ger oss sitt liv, för att vi ska leva och aldrig
behöva känna oss ensamma. Sådan är Guds kärlek, vi får ta emot den och sedan ge den vidare.
Kärleken är evig.
Nu är din och min stund på jorden – låt oss
ta vara på den stunden genom att göra gott och
sprida kärlek.
Jag tar tillfället i akt att önska dig och de dina
en riktigt välsignad jul och ett gott nytt år!

			

Lise-Lott Jönsson

			

Kyrkoherde

Härförleden firade jag en ojämn födelsedag
och bjöd hem några goda vänner på en bit mat.
Min tanke var att vi skulle umgås och ha trevligt
på kvällen och hade inga som helst baktankar
gällande födelsedagspresent. Men, jag har sällan
blivit så förvånad och glad som denna afton.
Jag fick en alldeles underbar gåva i form av en
vacker ljusstake med makalös symbolik med
kristna förtecken, en så kallad ”tuppljusstake”
från Leksand i Dalarna. Orden blev stumma,
glädjen och tacksamheten fullkomligen svämmade över. Varje gång jag ser på den fina ljusstaken
känner jag en sådan djup tacksamhet som inte
riktigt kan kläs i ord.

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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Detta är platsen. Detta är tiden.

Helgen den 5-6 oktober framfördes körverket ”Detta är platsen. Detta är tiden.” Både Korsbackakyrkan och Västra Karaby kyrka fylldes helt av besökare. Detta gripande verk berörde alla på så
många olika sätt och på så många olika plan. På frågan om hur verket kom till, svarade textförfattaren Kerstin Weman Thornell så här:
– Vi fick förfrågan
från körledare Eva
Hallberg om att
skapa ett nyskrivet
körverk.
Vi ville verkligen
utgå från platsen
där vi befann oss,
träffa människor
som bor här, och
prata om vad som
blir viktigt när livet ställs på sin
spets. Vi gick ut
med en efterlysning, jag skrev
lappar och kollade runt i föreningar och andra nätverk.
Så småningom hittade vi tio olika personer. Jag satt ner
med dem och de berättade om det som var angeläget
i just deras liv. Det visade sig bli en stor spännvidd i
berättelserna- någon beskrev vardagen som varannanveckasförälder, någon annan om hur det är att ha en
vuxen son i fängelse, någon berättade om ätstörningar,
och någon om hur det är att bli ensam mitt i livet, berättar Kerstin.

Tonsättaren Daniel Hjorth fortsätter:
- När vi gjorde sångerna, så kom de till på lite olika
sätt. Ibland kunde jag få en färdig text att arbeta med,
men ännu oftare gav Kerstin mig en stämning, kanske
med en nyckelrad, som jag gjorde ett musikaliskt utkast till. Ett exempel på detta är sången Bergen i Latakia, där Kerstin skickade raderna som börjar med:
”Bergen i Latakia är som inga andra berg”. Då var det
som att musiken kom av sig själv.
De olika sångerna skiftar mycket i tematik och känslostämning mellan varandra. Det kändes därför viktigt att
rent musikaliskt känna in och ta vara på de här skillnaderna. Men trots att sångerna handlar om tio helt olika
människor och deras personliga tankar, hade vi ändå

en önskan om att visa att vi alla ändå är del i ett större,
gemensamt sammanhang. Och det finns med, både i
texten under epilogen och rent musikaliskt där de olika
melodierna till slut vävs samman till en helhet. Det vi
har berörts av allra mest är att se hur texterna och musiken har kommit både körsångarna och åhörarna så nära.
Och det för att det är grundat i verkligheten - här och nu,
säger Daniel.
Efter en av gudstjänsterna, fick Daniel och Kerstin
en handskriven lapp från någon av åhörarna. Och där
stod: ”Tack för att ni lyssnar på folket, så att folket nu
kan lyssna på er”.

Gudstjänsten som spelades in av Sveriges
Radio i Västra Karaby kyrka planeras att
sändas den 19 januari kl. 11.00 i P1.

VOLONTÄRARBETE
I vårt pastorat finns en volontärgrupp.
De är behjälpliga med bland annat att
stötta vår verksamhet, göra hembesök,
gå promenader och har framför allt tid
att lyssna.
Frivilligarbetet har inga begränsningar.
ju fler vi är desto mer kan vi göra för att
stödja!
Är du intresserad av att hjälpa till,
känner någon som behöver stöd
eller kanske själv behöver ta emot
hjälp, hör av dig till
Elin Maria Hjorth, 0702-970439

Håll utkik på vår hemsida
och på Facebook.
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Välkomna till kransbindning
torsdagen den 21 november kl. 18.00 i Granstugan i Dösjebro

Bibbi Nilsson är här och vi binder kransar tillsammans.
Begränsat antal platser. Anmälan till Åsa Kalén sms 0736
552455 eller mail asa.kalen@svenskakyrkan.se
Material betalas på plats.
Syföreningen träffas i Kyrkstugan,
Hofterup onsdagar kl. 14.00
		den 11/12
			8/1
			12/2

Adventsandakt/luciatåg/auktion

Välkomna till Dagstorp kyrka den 3 december
kl. 18.00, för andakt och luciatåg.
Därefter är det auktion och fika i församlingshemmet. Pengarna går oavkortat till Svenska
Kyrkans julkampanj.

Handarbetsgruppen träffas i
Kyrkstugan, Hofterup
onsdagar kl. 14.00
		den 20/11
			18/12
			15/1
			19/2

Sopplunch i Granstugan
Dösjebro kl 12.00

Avslutning för hösten blir den 12 december då
det serveras smörgåsar med ägg och sill, skinka
och brunkål samt risgrynsgröt. Våren startar med
Ärtsoppa och pannkakor den 23 januari.

After School flyttar in...
Från och med v 46 flyttar After School in till
Granstugan. Onsdagar mellan kl 14,30-16,00
för dig i åk 4-6.
Det blir nu fokus på skapande och andra
inneaktiviteter. Till våren flyttar vi ut till IP
igen!

Varmt välkomna!

Lunchmusik med andakt
i Hofterup kyrka kl. 11.30

och därefter soppa eller annan lättlunch
till självkostnadspris följande dagar;
5 december, 16 januari och 13 februari.

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

DU kommer till kyrkan, nickar till människorna
du möter och sätter dig tyst i bänken.
Du tar ett djupt andetag, låter axlarna sjunka ner,
tänker bort alla ”måsten” och bara är i nuet en
stund. Klockorna ringer, och markerar starten på
konserten, och när de tystnat hör du en flöjt från
någonstans i rummet.

Den spelar så oerhört vackert ett stycke som du inte
känner till, när den spelat klart blir det tyst. En lång
tystnad. Har det hänt något tänker du. Då plötsligt
spelar en gitarr den Taubelåten du tycker så mycket
om. Du blir glad av att du fick höra just den.
Tyst igen. Undra om det blir en lika lång tystnad,
tänker du. Och det blir det. Du hör pianot. Ett klassiskt
stycke som du hört förut men inte riktigt kan placera.
Vackert är det i alla fall. Nu börjar du bli van vid den
där minutens tystnad som är mellan styckena. Undra
vad det blir nu? Ett blåsinstrument som du inte vet vad
det heter börjar spela. Men musiken känner du igen..
det är ju Beatles.
Så håller det på. Olika musikgenrer från olika ställen i kyrkan och så tystnad mellan varje. Undra hur
långt det är kvar? Det borde väl gått en timme snart?
Flöjtisten slutar spela. Går fram till ljuset och blåser
ut det. Folk börjar sakta resa sig i bänkarna och gå ut,
du följer efter. På vägen ut ser du att det är framställt
programblad där all musik som spelades står. Vad bra,
då kan jag gå hem och se om det där stycket jag gillade så mycket finns på Spotify. Undrar vad det blir för
instrumnet och musik nästa gång?

En onsdagsmorgon i månaden
kl 08.30 firar vi Morgonmässa
i någon av våra kyrkor.
Efteråt serveras frukost och
en stunds gemenskap.

27/11
14/1
12/2

Hofterup kyrka
Hofterup kyrka
Granstugan

Välkommen på en ordlös musikupplevelse
där tystnaden och musiken talar.

Följande lördagar mellan kl. 16.00-17.00
i Hofterup kyrka 11 januari, 22 februari
därefter en gång i månaden, se information
på hemsida, facebook, Kyrknytt.
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Adventstid

1:a advent (1/12)

Musikgudstjänst med flygelinvigning kl. 16.00 i
Västra Karaby kyrka
Västra Karaby kyrkokör och barnkörerna Cantaton och
Månstrålarna medverkar samt
Marie Nagenius, trumpet,
Daniel Hjorth, trombon
och Jesper Olsson, piano.

2:a advent (8/12)
Musikgudstjänst med körsång kl. 16.00
i Hofterup kyrka
Rönnebergakören, under ledning av
Lars Ahlinder,
framför några av julens sånger.

4:e advent (22/12)
Musikgudstjänst med
Julpsalms-sing-a-long
kl.16.00 i Västra Karaby kyrka
Kom och sjung julens psalmer
tillsammans med
Västra Karaby kyrkokör,
under ledning av Martin Runborg.
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3:a advent (15/12)
Musikgudstjänst
kl. 16.00 i Hofterup kyrka
”Vinterljus”
musikaliska stämningar under stjärnorna

Eva Hallberg - sång
Bo Ingemarsson - jazzklarinett
Per Jarring - orgel
Trion Bjuder på klassiskt, jazz och
folkmusik i ett program som andas
vinter, värme och väntan.

Julkul i Granstugan

Kom och ät, lek och dansa runt granen!
Vem vet...? kanske kommer tomten på besök...

Måndagen den 9 december
kl. 16.30-18.00 i Granstugan
Anmälan sker till Elin Maria via sms:
0702-970439,
senast den 1 december

LUCIA

Den 13 december kl. 17.00 är ni
välkomna till Västra Karaby kyrka.
Barnkören Cantaton, tillsammans
med musiker, bjuder på luciatåg
under ledning av Elin Maria Hjorth.
Vill Du vara med i vårt Luciatåg
och vid 1:a advent
samt är mellan 9-12 år?
Hör då av dig till Elin Maria på
0702-97 04 39.
Vi övar på tisdagar mellan
kl. 14.30 och 15.40. Vi börjar med
lite mellis och sedan sjunger vi.

Musiklek
Vårens datum för musiklek annonseras via
Facebook och vår hemsida strax före jul.
Anmäl er då till Elin Maria

Personalens julhälsning

Den 17 december kl. 18.00
i Västra Karaby kyrka
möter vi åsnan Åke,
som berättar om sina upplevelser
kring den där konstiga natten för
2000 år sen....
Välkomna!
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Kyrkoårets sista och första dag
Domsöndagen – är en dag för eftertanke. 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.
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.

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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Granar skyddade mot farligheter
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.
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

Musik under jul- och nyårshelgen
Julbön i Västra Karaby kyrka den 24 december kl. 14.00 - Ida Jakobsson - sångsolist

Midnattsmässa i Hofterup kyrka den 24 december kl. 23.30 - solist
Julotta i Dagstorp kyrka den 25 december kl. 7.00 - Martin Runborg - sång och piano
Annandag jul i Hofterup kyrka den 26 december kl. 16.00

Folkmusikduon Anda

Folkliga koraler och ballader. Anda åker årligen
på julturné. Med i bagaget ligger äldre traditionella julsånger som sträcker sig från tidig
medeltid och framåt.
En och annan modern julsång i Andas tappning
slinker också med. Folkliga julkoraler samsas
med staffansvisor och medeltida ballader
med julanknytning.
Nyårsbön i Hofterup kyrka den 31 december kl. 14.00

Martin Runborg - sång och piano

Nyårsdagen i Västra Karaby kyrka den 1 januari kl. 16.00

Big Band goes Small Band

Mårten Lundgren

Varför hör man fantastiska melodier som Count
Basie´s ”Flight Of The Foo Birds”, Tommy
Dorsey´s ”I´m Getting Sentimental Over You” og
Glenn Miller´s ”Moonlight Serenade” endast med
storband?
Trumpetaren och storbands-fantasten Mårten
Lundgren sprider med denna kvartett ett nytt ljus
över kända melodier från storbands-repertoaren
och presenterar dem i ett annorlunda format som
ger melodierna nytt liv.
Med i gruppen har Mårten den nya jazzstjärnan
från Danmark, Zier Romme Larsen, den kända
och väletablerade danska bassisten Ida Hvid och
det svenska unga trumfyndet Cornelia Nilsson.

Välkomna till en svängande konsert med
melodier i versioner du inte har hört förr!
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Var med och sjung eller bara kom och lyssna!
Musik för alla!
Ungdomskörsprojekt!
Är du mellan 13-20 år och skulle vilja vara med och sjunga i en
kör som övar in nyskriven musik som bygger på ungdomars egna
tankar? Då är kanske detta projekt något för dig. Är du snabb och
hör av dig innan året är slut (2019) så kan även du få svara på
frågor, eller bli intervjuad, och vara en del av berättelserna som
blir till musik.
Musiken kommer komponeras av Jens Bragdell Eriksson, kompositör & kyrkomusiker i Malmö, och kommer framföras tillsammans
med Husie ungdomskör på två konserter, i Husie kyrka den 25/4
kl. 16.00 och i Västra Karaby kyrka den 26/4 kl. 16.00.
Vi kommer träffas vid fem tillfällen under mars-april och öva i
Granstugan i Dösjebro samt ett gemensamt genrep tillsammans
med Husie ungdomskör.
Övningstillfällena blir på lördagar.
Anmäl intresse till: martin.runborg@svenskakyrkan.se eller
samtal/sms: 0736-55 24 52

Karaby kyrkokör

Sång i gemenskap
För dig som gillar att sjunga, eller kanske prata, eller kanske
fika, eller varför inte alla dessa saker på en gång.
Kom när du känner för det, finns inga krav eller tvång, vi övar
inte sång, vi bara sjunger goa låtar och fikar och har det
trevligt.
När? Torsdagar på ojämna veckor mellan kl. 13:30-15:30
Var? Granstugan i Dösjebro
För vem? Alla ( Speciellt alla som tycker det är roligt att
sjunga men som inte tror de kan)
Vårterminen startar 30/1
Anmälan till: martin.runborg@svenskakyrkan.se eller
samtal/sms: 0736-55 24 52
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Ett härligt gäng som gärna blir fler. Vi är
för tillfället ca 16 sångare som träffas
och övar på onsdagar mellan kl. 18:3020:00 i Granstugan.
Vi sjunger allt från klassisk musik till
pop. Inga förkunskaper krävs men du
förväntas delta på övningarna och våra
framträdanden.
Vårterminen startar 22/1

Vid flygeln

En timmes musik med flygeln i fokus på vissa
lördagar kl. 16.00 i Västra Karaby kyrka under
hela 2020.
Det blir en blandning av klassiskt, jazz, folkmusik, visa och pop.
Programmet släpps i samband med att flygeln
invigs första advent.

Välkomna

...på måndagar kl.14.00-16.00
till Café Granstugan.
Här kan man dricka en kopp kaffe och
njuta av en smörgås eller en kaka.
Ta med handarbete eller en tidning,
eller kom för att umgås en stund i lugn
och ro.
Plats: Granstugan, HO Möllers väg 10
i Dösjebro

Dela liv

Vi ses följande dagar i Granstugan, Dösjebro kl.
18.00 då vi inleder ned en enklare måltid.

Morgonpromenaderna
startar igen den 21 januari,

Vi kommer att följa Frälsarkransens pärlor och
ha tema utifrån dem.

Samling vid Granstugan i Dösjebro kl. 9.00,
frukost serveras kl. 10.00 i Granstugan.

27/1 Gud
24/2 Tystnad
Vårens övriga datum blir 23/3, 20/4, 11/5.
Det är drop-in, ingen föranmälan krävs.

Filmkvällar
i Granstugan, Dösjebro

Nyfiken på Frälsarkransen?
Den 20 januari kl. 19.00 i Granstugan, Dösjebro är det en temakväll
runt Frälsarkransen.

Välkomna!

16/12 Hachiko: om hunden Hachiko som
väntar på sin husse vid järnvägsstationen.
13/1

Beutiful boy: att nå fram som förälder
till ett barn som hamnat i missbruk.

10/2

Lejontämjaren: Simon 9 år har i sin
värld ett riktigt lejon som har styrkan
han saknar.

Övriga datum under våren är den 9/3, 6/4 och 4/5.
Fika finns framdukat från kl. 18.00 och filmen
startar kl. 18.30. Har ni önskemål om film som ska
visas, ta kontakt med Åsa.
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Bildpyssel

Vad föreställer bilderna
och var är dessa tagna? Vi
lottar ut tre priser.

1

12

Skriv ner svaren och lämna
på expeditionen eller maila
till gunilla.hilding@
svenskakyrkan.se senast
den 31/12.				
		

Polisens kör
sjunger ut julen...
i Västra Karaby kyrka den
6 januari kl. 18.00

En dag i Stillhet (med Frälsarkransen)
Vi möts den 25 januari för en dag i tystnad och stillhet i Granstugan där vi startar kl. 9.00
med frukost för att sedan gå in i tystnaden.
Under dagen gör vi några reflektioner om frälsarkransens 6 tystnadspärlor.
Lunch serveras.
Dagen avslutas med stilla musik i Västra Karaby kyrka kl. 16.30. Begränsat antal platser.
Anmälan till Åsa senast den 20 januari.

Söndagsskola för vuxna

Välkomna under några söndagar på söndagsskola för vuxna.
Vi ses kl. 9.00 för lite frukost i Västra Karaby kyrkan innan
Mässan och funderar på söndagens texter och tema.
Ingen föranmälan krävs. Datum: 26/1, 8/3, 17/5

Mässa

i Kärlekens tecken
i Västra Karaby kyrka
På fastlagssöndagen den 23 februari
kl 14.00, firar vi ”Mässa i Kärlekens
tecken”.
Kören medverkar och efteråt bjuder vi
på fastlagsbulle.
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Vandra med Frälsarkransen
Under fastan, som börjar på
askonsdagen (26/2) kommer
vi att varje vecka vandra med
Fräslarkransens pärlor.
Under v. 9-15 ses vi på onsdagar i Granstugan kl. 12.45
för middagsbön, för att sedan
vandra med några reflektionsstopp.
Vi avslutar kl 14.00 med kaffe
i Granstugan.

Verksamhetsstarter våren 2020, startar efter juluppehållet!
8 januari

Syförening kl.14.00 Kyrkstugan, Hofterup

13 januari

Film kl.18.30 Granstugan, Dösjebro

15 januari

Handarbetsgruppen kl.14.00-16.00 Kyrkstugan, Hofterup

16 januari

Lunchmusik kl.11.30 Hofterup kyrka

20 januari

Café kl.14.00-16.00 Granstugan, Dösjebro

21 januari

Promenad kl. 09.00

		

Öppna timmar kl.09.30-12.00 Granstugan, Dösjebro

		

Cantaton kl.14.35-15.40 Granstugan, Dösjebro

		

Månstrålarna kl 16.20-17.00 Granstugan, Dösjebro

22 januari

Kyrkokören kl 18.30-20.00 Granstugan, Dösjebro

23 januari

Soppstart kl 12.00 Granstugan, Dösjebro

24 januari

Från 0-100 öppet hus kl 09.30-12.00 Granstugan, Dösjebro

27 januari

Dela liv kl. 18.00-19.30 Granstugan, Dösjebro

30 januari

Sång i gemenskap med efterföljande café kl 13.30 Granstugan, Dösjebro

Vill du veta mer om våra verksamheter, datum och tider. Kontakta expeditionen. All information
finns även på vår hemsida och på Facebook.
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Gudstjänster/Andakt/Konserter
I våra kyrkor
November
17
19
24
27

Hofterup kyrka,
kl. 10.00
Hofterup kyrka
kl. 18.30
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Hofterup kyrka
kl. 08.30

December
1
3
5
8
13
15
17
22
24
24
24
25
26
29
31

V Karaby kyrka
kl. 16.00
Dagstorp kyrka
kl. 18.00
Hofterup kyrka
kl. 11.30
Hofterup kyrka
kl. 16.00
V Karaby kyrka
kl. 17.00
Hofterup kyrka
kl. 16.00
V Karaby kyrka
kl. 18.00
V Karaby kyrka
kl. 16.00
Hofterup kyrka
kl. 10.00
V Karaby kyrka
kl. 14.00
Hofterup kyrka
kl. 23.30
Dagstorp kyrka
kl. 07.00
Hofterup kyrka
kl. 16.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Hofterup kyrka
kl. 14.00

Januari
1
V Karaby kyrka
kl. 16.00
5
Hofterup kyrka
kl. 10.00

6

Hofterup kyrka
kl. 16.00
Frälsarkransmässa,*ÅK
6 V Karaby kyrka
kl. 18.00
Konsert,*ÅK
Mässa,*LJ
11 Hofterup kyrka
kl.16.00
Meditativ musik
En stund i stillhet,*ÅK
12 V Karaby kyrka * Elin Baptiste, teol.stud		
kl.10.00
Gudstjänst
Mässa,*ÅK
14 Hofterup kyrka
kl. 08.30
Mässa,*
Mässa,*LJ
16 Hofterup kyrka						
kl. 11.30
Lunchmusik
19 Västra Karaby kyrka						
Adventsgudstjänst,*LJ
kl.10.00
Mässa,*ÅK
25 V Karaby kyrka
Adventsandakt,*ÅK
kl.16.30
Orgelmeditation
26 V Karaby kyrka
Lunchmusik
kl.10.00
Mässa,*ÅK
*Jenny Bergström, teol.stud 29 Hofterup kyrka
Musikgudstjänst
kl. 18.30
En stund i stillhet,*ÅK
Februari
Luciagudtjänst,*LJ
2 Hofterup kyrka
kl.10.00
Mässa,*LJ
Musikgudtjänst,*ÅK
9
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Mässa,*ÅK
Personalens julhälsning 13 Hofterp kyrka
kl. 13.00
Lunchmusik
Julpsalmssingalong,*ÅK 16 Hofterup kyrka
kl. 10.00
Mässa,*LJ
Krubbvisning,*ÅK
22 Hofterup kyrka
Meditativ musik
kl. 16.00
Julbön,*ÅK
23 V Karaby kyrka
kl. 14.00
Kärleksmässa,*ÅK
Midnattsmässa,*ÅK
Julotta,*LJ
Musikgudstjänst,*LJ
*Jenny Bergström, teol.stud
Gudstjänst
Nyårsbön,*LJ

Musikgudstjänst,*LJ
Mässa,*ÅK

Granstugan
November
26

Mässa *LJ
kl. 18.15

December
10
11

Mässa *LJ
kl. 18.30
Mässa *ÅK
kl. 08.30

Februari

12 Mässa *LJ
kl. 08.30

Tallgården

Musikandakt med Martin Runborg
varannan onsdag, jämna veckor
kl 11.00
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Här når du oss i pastoratet
telefon:
e-post:
hemsida:
facebook:

046 771035
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
sök Västra Karaby pastorat

Kyrkoherde:
Lise-Lott Jönsson
Komminister:
Åsa Kalén
kyrkomusiker:
Martin Runborg

tt Nytt År
God Jul och Go
önskar
astorat
Västra Karaby p
Expeditionen stängd
23/12 och 27/12

tel: 046 300431
sms: 0736 552251

e-post:

lise-lott.jonsson@svenskakyrkan.se

tel: 046 300434
sms: 0736 552455

e-post:

asa.kalen@svenskakyrkan.se

tel: 046 300436
e-post: martin.runborg@svenskakyrkan.se
sms: 0736 552452
Församlingspedagog och barnkörledare:
Elin Maria Hjorth tel: 046 300439
e-post: elinmaria.hjorth@svenskakyrkan.se
sms: 0702 970439
Ass. i församlingstjänst:
Gunilla Johansson tel: 046 300435
e-post: gunilla.b.johansson@svenskakyrkan.se
sms: 0736 552454
Kamrer:
Gunilla Hilding
tel: 046 300430
e-post: gunilla.hilding@svenskakyrkan.se
sms: 0722 482734
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
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

Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Lise-Lott Jönsson

Expeditionen är belägen i Granstugan,
H O Möllers väg 10, 244 71 Dösjebro
Vi har öppet vardagar 10-12.

Kyrkorådets och församlingsrådens ordföranden:
Kyrkorådet: Torsten Andersson			 046 775790
VÄSTRA KARABY, HOFTERUP
Västra Karaby och Dagstorp
församling: Carina Wenliden			 073 8053099 OCH DAGSTORPS PASTORAT
Hofterup församling: Claes Håkanson			 070 6943279
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