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Stand-by-kristen
Just nu är jag helt uppfylld av en fantastisk
enmansföreställning gjord och genomförd av
språkhistorikern Fredrik Lindström. Föreställningen såg jag i Stockholm för en tid sedan
och den heter ”Mänskligheten – föreställningen om oss själva”. Man skulle kunna säga att
det var som en förklädd föreläsning om hur vi
människor fungerar.
Det som fångade mitt intresse allra mest var
hans klockrena beskrivning av hur vi svenskar
förhåller oss till tro och religion. Sverige är ett
av de mest sekulariserade länderna i vår värld
och han menar att de flesta av oss lever i ett
stand-by läge till Gud.
Stand-by-läge handlar egentligen om en elektrisk apparat som är avstängd, men inte strömlös. Den kan väldigt snabbt koppas på igen.
Är vi, nutidens moderna människor, stand-bykristna? Lindström menar det och jag är beredd
att hålla med honom. Oftast är vi avstängda för
Gud, inte intresserade och har mer än nog med
oss själva.
Dock behövs det inte mycket för att vi snabbt
ska koppla upp oss och bli bedjande människor.
Det räcker med lite tenta-ångest, nervositet
inför ett möte där jag på något sätt förväntas
prestera eller att jag sätter mig i en flygstol
och piloten varnar för en skakig tur i luften på
grund av oväder.

strömlösa – det vill säga att vi har Gud inom
oss, även om vi inte riktigt förstår eller kanske
ens känner det.
Sedan kör det ihop sig i våra liv och då ber
vi Gud om hjälp och beskydd. När tillvaron
rämnar söker vi efter Gud och hoppas på hjälp
från ovan.
Är detta fel undrar någon? Nej, tänker jag, det
är att vara människa. Men kanske skulle vi öva
oss ännu mer på att hitta livets ström och Guds
röst inom oss, även när livet sätter oss på det
behagliga läget stand-by.
Tomas Tranströmer skriver i sin dikt Romanska bågar: ”Skäms inte för att du är människa, var stolt!” Var stolt över att du är människa, men minns också att inom dig finns Gud.
Jag vill passa på att önska dig en härlig sommar med många tillfällen till vila, avkoppling
och reflektion!
Lise-Lott Jönsson
Kyrkoherde

Vid alla liknande och sådana situationer
tänker åtminstone jag – ”snälla Gud, hjälp
mig!” Oftast är vi som elektroniken i standby, avstängda inför det gudomliga, men inte
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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Vårfest för barnverksamheten
Välkomna till Granstugan den 27 maj
mellan klockan 16.00 och 18.00.
Vi träffas i trädgården där det blir lek,
korvgrillning och glass!
Anmäl er till Elin Maria Hjorth:
0702-97 04 39 senast den 20 maj
(glöm inte meddela eventuella allergier)

Varmt välkomna!

Grattis till ett nytt liv!
Det finns få händelser i livet som är så omvälvande
som när ett litet barn föds. Kanske ägnar ni den
första tiden mest åt matande, blöjbyten och vakna
nätter.
Glädje och förväntan blandas med oro och frågor
inför framtiden. Men världen utanför gör sig påmind genom en överfylld brevlåda med reklamblad från barnmatstillverkare, bokklubbar, föräldra
tidningar och mycket annat.
Dessutom förväntas man som nybliven förälder
fatta en mängd beslut. Beslut som ska se till att
barnet får så bra förutsättningar som möjligt i livet.
Jo, sen var det ju det här med dop också. Hur gör
vi med det?

Ring till oss!
Vi har 3 fina kyrkor i pastoratet: Dagstorp (öppen
påsk till allahelgona), Hofterup och Västra Karaby
kyrka.
För att boka tid ringer du till församlingsexpeditionen på telefonnummer 046-77 10 35, måndag
till fredag 10-12. Där kan du också få den information du behöver.
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Torsdagen den 30 maj
blir det Gökotta.
Vi träffas kl 8.00 i Granstugan
och firar en enkel gudstjänst.
Efter gudstjänsten serveras frukost,
vid fint väder avnjuter vi den
i Granstugans trädgård.

Varmt välkommen!

Fågelsång i vår(-)närhet
Tonsättaren och den fågelintresserade Daniel Hjorth berättar om de vanligaste fåglarna i närområdet och deras
sång.
När? Tisdagen den 21 maj kl. 19.00
Var? I Granstugan, HO Möllersväg 10

Hur går det till? Det finns kvällsfika framdukat och Daniel håller en föreläsning. Därefter följer de som vill, ut
på en promenad för att lyssna på fågelsången nere vid
ån.

Varmt välkomna!

Kontakt: Elin Maria Hjorth, 0702-97 04 39
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Gudstjänst med tornmusik
Västra Karaby kyrka
Pingstdagen, den 9 juni kl. 10.00
Vi träffas ute på kyrkogården och blickar upp
mot tornet där Tornkvartetten spelar för oss.
Därefter bjuds det på fika för att sedan lyssna
vidare på musikerna som medverkar i gudstjänsten.

Daniel Hjorth – trombon
Anders Larsson – trumpet
Linus Mattsson – tuba
Niclas Johansson – klarinett och saxofon
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Bussutfärd

Den 4 juni åker vi till Nosaby. Vi åker från Granstugan kl 14.00. Väl framme i Nosaby får vi en guidning i
kyrkan. Därefter fortsätter vi till Vånga 77.1 som ligger fint vid Ivösjön. Efter en förstärkt fika och innan
hemfärd tar vi en tur runt Ivösjön och följer den så kallade Humleslingan.

Varmt välkommen till utflykt med vackra vyer och god gemenskap!
Kostnad: 100 kr/person, betalas kontant på bussen eller via Swish.
Anmäl ditt deltagande senast 24/5 till vår expedition, tel 046-771035 eller via epost till
lise-lott.jonsson@svenskakyrkan.se

Efterlysning
Vi söker gamla bilder från V Karaby kyrka på hur den såg
ut innan stjärnhimlen målades över.
Kontakta expeditionen 046-771035
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Hälsa på sommaren
Två veckors aktiviteter med temat ”hälsa”

Vecka 27:
Mån 1 juli:

9.00

Tai Chi med Eva Hallberg. Efteråt serveras frukost.

		
		
		
		
		
		
		
		

Tai Chi är en kinesisk träningsform med långsamma mjuka 		
rörelser som befrämjar mental och fysisk hälsa. Vi gör en 		
form med enkla rörelser som är särskilt skonsam för lederna.
Den ger mjukhet och flexibilitet och utvecklar styrka, lugn och
balans. Rörelserna görs stående men det går också bra att sitta.
Alla kan delta, behövs inga förkunskaper. Vi står upp eller sitter
på stol om man har svårt att stå. Men man behöver bekväma 		
kläder att röra sig i och ett par mjuka skor.

Tis 2 juli
9.00
		

Promenad. Vi träffas vid gamla Handelsboden och avslutar
med frukost i Granstugan

Ons 3 juli

Tai Chi med Eva, efteråt serveras frukost

9.00

Tors 4 juli 		

PILGRIMSVANDRING

		
		
		
		

Vi kommer att vandra en längre sträcka tillsammans.
Mer information om plats och tidpunkt kommer senare.
Är du intresserad? Ta kontakt med Elin Maria för mer info.
Vid intresse kan pilgrimsvandringen få en fortsättning i framtiden.

Vecka 28:
Mån 8 juli

Tai Chi med Eva, efteråt serveras frukost.

9.00

Tis 9 juli
9.00
		

Promenad. Vi träffas vid gamla Handelsboden och avslutar
med frukost i Granstugan.

Ons 10 juli

Tai Chi med Eva, efteråt serveras frukost.

9.00

Tors 11 juli 13.30 Sång i gemenskap. Vi sjunger tillsammans i Granstugan,
		
därefter blir det fika.
Ingen anmälan krävs. Vid frågor, kontakta Elin Maria Hjorth: 0702-97 04 39.

7

HEMVÄNDARDAG!
Välkomna till Hofterup kyrka den 18 augusti
mellan kl. 11.00 och 15.00.
Vi startar med Gudstjänst i Hofterup kyrka kl. 11.00 för att därefter äta lunch i Kyrkstugan.
Under dagen kommer föreläsare och det kommer att vara andra aktiviteter.
Vi avslutar med musik i trädgården (vid dåligt väder är vi i kyrkan).

Efterlysning!!!
Sitter du inne med bilder och kunskap om gamla Hofterup?
Känner du någon gammal Hofterupbo? Eller har ni frågor om dagen?

Kontakta Åsa: asa.kalen@svenskakyrkan.se, eller 046-30 04 34.
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Lunchmusik i
Hofterup Kyrka
Den 23 maj kl. 11.30 blir det

lunchmusik av Lisbeth Westberg som spelar fiol

Musikgudstjänst
i ”Somriga toner”
med Martin Runborg
i Dagstorp kyrka
den 23 juni kl. 18.00

Därefter är det lunch
i Kyrkstugan.

Bussutfärd med Hofterup syförening
onsdagen den 3 juli

Vi träffas kl 9.45 för avfärd mot Skanör där det blir guidning i Skanörs kyrka
därefter lunch på Skanörs gästis. Under eftermiddagen blir det även stopp för
kaffe.
Beräknad hemkomst kl 17.00
Utfärden kostar 200 kronor och
betalning tas upp på bussen.
Anmälan gör ni till:
Svea på 070-6546217 eller
Ulla på 073-0543340 senast den 26 juni
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Midsommarafton i Granstugan
Den 21 juni kl. 14.00 inleds midsommarfirandet
i Granstugans trädgård.
Ta med blommor, filt och picknick för ett härligt firande
tillsammans i det gröna gräset.
Vi reser midsommarstången och det bjuds på musik
och dans för såväl vuxna som barn.

Varmt välkomna!
Kontakt: Elin Maria Hjorth,
0702-97 04 39
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Midsommardagen
Musik i Granstugans trädgård kl. 15.00.
Sen friluftsgudstjänst kl. 15.30.
Ta med fikakorg!
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Onsdagen den 26 juni kl 19.00 i Granstugan

VAD ÄR PERSPEKTIV?

Idén till PERSPEKTIV föddes ur en tanke om att skapa
en mötesplats där ung som gammal kan få möjlighet att
stanna upp, reflektera och känna igen sig i tankar och
känslor kring livets olika skeende, vändningar och innehåll. En slags själens rastplats där musiken får ge färg åt
orden samtidigt som känslorna får utrymme att beröra
oss.
En tonårings tankar möter en förälders funderingar och
allt knyts samman och hålls ihop av musiken, sången
och dansen. Välkommen till en annorlunda mötesplats
och våga öppna både ditt hjärta och ditt sinne för att få
nya PERSPEKTIV.
Daniel Dahlqvist
Sångare och musiker. Utbildad vid Musikhögskolan i
Malmö. Arbetar som egenföretagare.
Nellie Dahlqvist
Går i årskurs 8 på Runstyckets skola. Spelar cello på
Kulturskolan, dansar jazzfusion på Studio nr 1 och
sjunger.

Onsdagen den 10 juli kl. 19.00 i Västra Karaby kyrka
Maja Malmström har solistdiplom i orgel efter studier för professor Bine Bryndorf vid Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium.
Hon är tidigare utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och har där en organist- och masterexamen med
Anders Johnsson som orgellärare och innan dess studerade hon jazz- och improvisationspiano i flera år.
Maja är bosatt i Malmö och arbetar som organist i Kirsebergskyrkan med ansvar för musikverksamheten
och leder där flera körer. Parallellt med kyrkomusikeryrket frilansar hon som solist och ackompanjatör samt
medverkar i olika ensembler.
Hon har mottagit Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium och tilldelades 2:a pris i Svenska Orgelsällskapets nationella orgeltävling 2018. I programmet bjuds vi på musik av Gade, Hartmann, Hägg m.fl.
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Onsdagen den 24 juli kl. 19.00 i Hofterup kyrka

Pianopärlor i sommarnatten

Marianne Jacobs är född i Holland, där hon studerade vid Kgl. Musikhögskolan i Haag med Solistexamen
och Pedagogexamen som resultat.
Marianne Jacobs har gjort många inspelningar för SR och blev veckans Artist, samt TV produktioner med
kammarmusik (bl.a. ”Vi sätter allt på spel”), filmmusik för ”Fanny och Alexander”. Under tiden 2006-2009
var hon ordförande för Svenska Pianopedagogförbundet (EPTA Sweden).
För hennes långa gärning som lärare blev hon 2017 av Kungl. Musikaliska Akademien tilldelat Maj von Rosen Priset. Marianne Jacobs är universitetslektor vid Musikhögskolan i Malmö/Lunds Universitet och konstnärlig ledare för den Nordic International Piano Competition (NPCM.se) sedan 2002 vid Musikhögskolan i
Malmö.

Onsdagen den 7 augusti kl. 19.00 Dagstorp kyrka

”Från Venedig till Wien”

Musik från 1700-talets Venedig och Wien. Camerata Mandolino Classico framför musik av Vivaldi, Haydn,
Mozart och Beethoven m fl. på flöjt, mandolin och cembalo.
Sedan 1998 har Camerata Mandolino Classico utvecklat ett fruktbärande samarbete med venetianska professionella musiker (stråkar/blåsare) och sångare och tillsammans etablerat ett utbyte mellan Vivaldi Festival
i Venedig och Vivaldi Festival i Sverige. Våra musiker och sångare är verksamma i olika symfoniorkestrar,
kammarorkestrar, barockensembler och operahus.

Lördagen den 17 augusti kl. 16.00 Granstugan

Sexton Strängar bildades 2013 och har sedan dess haft en massa roliga musikaliska äventyr tillsammans
med varandra och med barn och vuxna runt om i Sverige. Som klassiskt utbildade musiker tar kvartetten
avstamp i den klassiska musiken men färdas sen genom många olika stilar o genrer.
Sexton Strängar består av:
Filip Runesson, violin, Gabriele Freese, violin, Paula Gårsjö, viola, Anna Thorstensson, cello
TJENA KÄNSLOR
Stråkkvartetten 16 Strängar utforskar det härmed känslor. Känslorna som kommer, stannar kvar en stund för
att sedan försvinna, eller bli till andra känslor. Med musiken som farkost slungas barnen ut på en fartfylld
och omväxlande resa i känslornas värld. Hur ser man ut om man är riktigt arg? Hus känns det när man är
rädd? Kan man vara glad inuti? Barnen lyssnar, sjunger och deltar i förställningen, som kan inspirera till
fortsatta samtal om känslor.
Föreställning för barn ålder 4-8 Tid: ca 30 min
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Kyrkorumskonfirmander

Vi träffas 1 gång i månaden i Västra Karaby kyrka, firar Gudstjänst och är i kyrkorummet under varje träff.
Vi åker inte på läger, men det kommer att vara lite utflykter.
NÄR? Informationsmöte den 10 september kl. 17.00 i Granstugan HO Möllers väg i Dösjebro.
Uppstartshelg: 14-15/9 kl. 10.00-14.00.
Övriga träffar: 15/10 kl. 17.00-19.00, 24/11 kl. 10.00-15.00, 15/12 kl. 10.00-15.00.
Vårens träffar kommer under hösten.
KONFIRMATION: 25/4 kl. 13.00 i Västra Karaby kyrka.
KONTAKT: Åsa Kalén, mail: asa.kalen@svenskakyrkan.se, tel: 046-30 04 34, sms: 0736-55 24 55

Intensivkonfirmation på höstlovet

Under höstlovet har vi en veckas intensivkonfirmation.

Vi träffas under en vecka med början söndagen den 27/10. Träffarna kommer att ske både i Dösjebro och i
Västra Karaby kyrka. Vi kommer att prata om stort och om smått: Vad är kyrka och kristen tro? Vem är Gud?
Vem är jag?
NÄR? 27/10-31/10 kl. 10.00-15.00 7/11 kl. 17.00- ca 20.00.
KONFIRMATION: 10/11 kl. 13.00 i Västra Karaby kyrka.
KONTAKT: Åsa Kalén, mail: asa.kalen@svenskakyrkan.se, tel: 046-30 04 34, sms: 0736-55 24 55
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Gudstjänster/Andakt/Konserter
Maj

Augusti

19 V Karaby kyrka, *Martin Wallen, teol.stud		4
kl. 10.00
Gudstjänst
22 Hofterup kyrka
7
kl. 08.30
Mässa, *LJ
26 Hofterup kyrka
11
kl. 10.00
Mässa *LJ

Juni
2

Hofterup kyrka
kl. 10.00
Dagstorp kyrka
kl. 19.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
18 Hofterup kyrka
kl. 11.00

Mässa, *ÅK
Konsert
Mässa, *ÅK
Mässa, *ÅK

Hofterup kyrka
kl. 10.00
Mässa, *ÅK
9 V Karaby kyrka
kl. 10.00
Musikgudstjänst, *LJ
Maj
16 Hofterup kyrka
30 Granstugan
kl. 10.00
Mässa, *ÅK
kl. 08.00
Gökotta, *LJ
23 Dagstorp kyrka
kl. 18.00
Musikgudstjänst, *ÅK
30 V Karaby kyrka, *Jenny Bergström,teol.stud		
Juni
kl. 10.00
Gudstjänst, * JB
22 Granstugan
kl. 15.30
Friluftsgudstjänst, *ÅK
Juli
26 Granstugan
kl. 19.00
Konsert
7 Hofterup kyrka
kl. 10.00
Mässa, *LJ
10 V Karaby kyrka
Augusti
kl. 19.00
Konsert
17 Granstugan
14 Hofterup kyrka
kl. 16.00
Konsert
kl. 10.00
Mässa, *LJ
21 Hofterup kyrka
kl. 10.00
Mässa, *LJ
24 Hofterup kyrka
kl. 19.00
Konsert
28 V Karaby kyrka, *Jenny Bergström,teol.stud Musikandakt med Martin Runborg varannan onsdag
jämna veckor på Tallgården i Dösjebro kl. 11.00
kl. 10.00
Gudstjänst

Granstugan

Tallgården
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Här når du oss i pastoratet
telefon:
e-post:
hemsida:
facebook:

VÄSTRA KARABY, HOFTERUP
OCH DAGSTORPS PASTORAT

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

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

Expeditionen stängd måndag och
fredag under veckorna 26-34

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
Kyrkorådets och församlingsrådens ordföranden:
Kyrkorådet: Torsten Andersson			 046 775790
Västra Karaby och Dagstorp
församling: Carina Wenliden			 073 8053099
Hofterup församling: Claes Håkanson			 070 6943279
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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.

