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Och den ljusnande framtid är vår...
I skrivande stund sitter jag och tänker tillbaka
på tre härliga studentfester som jag fick vara
med om i juni. Alla tre karaktäriserades av
glädje, god mat och dryck, skratt, möten med
både nya människor och kära vänner.
En av dessa fester var för min son, tänk att
liten blir stor så fort… Ibland är det svårt att
hänga med i svängarna! Det känns som om det
var igår han tog sina första stapplande steg och
idag är han en vuxen ung man… Vad hände på
vägen?
Det är en obeskrivlig blandning av glädje,
stolthet och ett stänk av vemod när man som
mamma står på skolgården och sonen kommer
utspringande - uppfylld av lycka och framtidstro. Hela livet väntar och ligger framför,
alla möjligheter är öppna och ingenting tycks
omöjligt.

händer i allas våra liv. Jag vill hoppas och tro
på en Gud som väntar på oss när livet på jorden
är över. Någon vill kanske kalla mina tankar
naiva, men tron ger livet en mening för mig!
Vi går mot en ny termin, en höst då det
blir allt mörkare ute – men glöm inte att den
ljusnande framtid ändå är vår. Vi får njuta av
vackra höstfärger och vi vet också att ett tu tre
så vänder det och ljuset kommer åter.
Vi har en framtid framför oss, oavsett om den
kommer bli lång eller kort. Imorgon är alltid en
ny dag, med nya möjligheter och tillfällen till
nya erfarenheter.
I våra församlingar kommer det att sjuda av
liv i höst. Varmt välkommen att vara med och
dela gemenskap, sång, musik, tro och den ljusnande framtid – som faktiskt är vår!

Såklart kommer tankarna som ett brev på
posten. Vad har hänt i mitt eget liv sedan jag
var en ung student? Vilka val har jag gjort
och hur har de påverkat mig? Livet har såklart
drabbat mig med både positiva och mindre
roliga upplevelser. Den framtid som en gång
var min, hur blev den? Och kanske den viktigaste frågan av alla, den framtid som faktiskt är
min, här och nu, vad ska hända med den?
Någonstans i mina funderingar kan jag konstatera att jag faktiskt känner mig nöjd med
livet så här långt. Jag har fått oerhört mycket,
säkert gett en hel del och även om det varit tufft
ibland så har glädjen alltid funnits långt inom
mig. Ordet tacksamhet är det som dominerar.
Jag tänker att Gud ler åt mamman som tar
emot sin son i studentmössa. Jag tänker att
Gud vakar över sonen när han ger sig ut på
livets äventyr. Jag tänker att Gud delar allt som
Du vet väl att vi kontinuerligt uppdaterar vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby och att du kan följa oss på Facebook,
sök Västra Karaby pastorat.
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Lise-Lott Jönsson
Kyrkoherde

Flygel till Västra Karaby kyrka!
Under året som varit har vi samlat in pengar till
en flygel till Västra Karaby kyrka.
Med hjälp av kollekter, försäljning av tangenter
samt en insamlingskonsert har vi lyckats få ihop
37 350 kr.
Kyrkofullmäktige har nu klubbat igenom ett
inköp och med största sannolikhet inviger vi
instrumentet på 1:a advent i år.
Detta kommer innebära ett stort lyft för
musiklivet i församlingen och räkna med att
2020 kommer bli ett år med många konserter
med flygen i fokus.
Tack till alla som, på något sätt, har bidragit till
att göra detta möjligt.
Martin Runborg
Kyrkomusiker

Hälsoveckorna
Under de första två veckorna i juli
var det hälsoveckor i vårt pastorat.
Det erbjöds Tai Chi under ledning av
Eva Hallberg, promenader, pilgrimsvandring och Sång i gemenskap.

Vilken uppslutning det blev!
Det kom närmre 80 besökare totalt
under dessa två veckor och efter
att ha lyssnat på Anders Hansens
sommarprat där han belyste vikten
av motion och gemenskap, så känns
det så härligt att vi kan hjälpa till att
bidra till detta.
Tack alla ni som kom och självklart
kommer vi att fortsätta motionera
och umgås i höst. Planer på pilgrimsvandringar är under arbete.

Håll utkik på vår hemsida och på Facebook.
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Hemvändardag i Hofterup
Har du anknytning till Hofterup kyrka eller
församling?
Kanske är du döpt där? Eller konfirmerad?

Då är Du extra välkommen till
Hofterup kyrka den 18 augusti
mellan kl. 11.00 och 16.00.
Vi startar med Gudstjänst i Hofterup kyrka klockan
11.00 - för att därefter äta lunch i Kyrkstugan
OBS! begränsat antal platser.
Kl. 13.00 kommer Anders Ödman och föreläser om ” En
del spridda tankar om Hofterups historia från den stora
tsunamin på stenåldern och fram till 1600-talets krig”.
Kl. 14.30 kommer Hanna Eriksson, som har varit med
och restaurerat inne i Hofterup kyrka. Hon berättar
om 1100-tals målningar i kyrkan vad de föreställer och
symboliserar.
Vi avslutar med musik i trädgården ca kl. 15.30.

Anmälan till lunch senast den 15/8
asa.kalen@svenskakyrkan.se,
eller 046-30 04 34.

GLÖMT!...
…att anmäla dig till Konfirmation i höst?
Än är det inte försent.
Gå in på vår hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/
v-karaby-hofterup-dagstorps-pastorat/ungdomar
- där finns all information samt anmälningsformulär.

Eller ta kontakt med Åsa Kalén:
asa.kalen@svenskakyrkan.se

För att komma till våra gudstjänster, använd gärna Kyrktaxi.
Ring 046-71 02 68.
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Volontärer & frivilliga medarbetare
Har du tid över och vill använda den på ett
meningsfullt sätt, varför inte prova att bli
”frivillig” medarbetare hos oss i pastoratet?
Kanske vill du hjälpa till på våra kyrkogårdar
eller i söndagens gudstjänster?
Brinner du för barn och unga, kanske vill stötta
med hjälp att läsa läxor eller något annat i våra
uppskattade öppna barnverksamheter?
Är du duktig på bakning och gärna pysslar i
köket, kanske du kan bidra med hjälp när vi
har vår verksamhet?
Vill du besöka äldre som behöver sällskap och
uppskattning?
Möjligheterna är oändliga. Det är du som sätter gränserna! Är du intresserad att hjälpa till?
Den 21 augusti kl. 17.30 är du hjärtligt välkommen till Granstugan i Dösjebro för ett
första möte där vi tillsammans spånar fram en
verksamhet. Anmäl ditt intresse till Elin Maria
Hjorth, 0702-97 04 39 eller elinmaria.hjorth@
svenskakyrkan.se , senast den 19 augusti.
Kvällsfika serveras.
Välkommen in i vår gemenskap!
En onsdagsmorgon i månaden
kl 08.30 firar vi Morgonmässa
i någon av våra kyrkor.
Efteråt serveras frukost och
en stunds gemenskap.
28/8

Hofterup kyrka

25/9

Dagstorp kyrka

23/10

V Karaby kyrka

27/11

Hofterup kyrka
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Musiklek

– för barn i vuxet sällskap
Vi träffas i Granstugan i Dösjebro där vi sjunger, ramsar och rör på oss till musik.
Anmäl er till Elin Maria på 0702-97 04 39, senast den 23 augusti
Först till kvarn gäller (plats för 10 barn och 10 föräldrar/grupp). Ingen kostnad.
Datum: 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november
1-2-åringar: 09.15-09.45, 3-5-åringar: 10.00–10.30
Ledare: Elin Maria Hjorth

Verksamheter som startar vecka 36
Öppna timmar för dig som är
hemma med barn

After school på IP – för dig
i årskurs 4-6

Baby-, barnrytmiken börjar kl.10.00,
därefter fikar vi.

Kom och häng med oss! Vi fikar, leker, pysslar och
umgås, skärmfritt med charmfullt!

Tisdagar kl. 09.30-12.00 i Granstugan, Dösjebro
Kontakt: Elin Maria Hjorth
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Ondagar kl. 14.35–16.00 i klubbstugan på
idrottsplatsen, Dösjebro
Kontakt: Elin Maria Hjorth

Från 0 till 100 på fredagar
- Öppet hus för alla åldrar
Kom och lek, pyssla, fika och umgås.
Vi avslutar dagen med en sångstund.

Fredagar kl. 09.30-12.00
i Granstugan, Dösjebro
Kontakt: Elin Maria Hjorth

Barnkörer

Cantaton – kör för dig mellan 9-12år
Vi kör ett After school-koncept.

Kom och fika, sedan sjunger vi!

Tisdagar kl. 14.35–15.40
i Granstugan, Dösjebro
I höst kommer kören att medverka i det stora körprojektet ”Detta är platsen. Detta är tiden” samt vid
1:a advent och Lucia.

Månstrålarna - kör för dig
mellan 6-8 år
Kör för dig som gillar att sjunga.
Tisdagar kl. 16.20–17.00 i Granstugan, Dösjebro
Det finns ett begränsat antal platser i körerna,
kösystem tillämpas.

Anmäl er till körledare
Elin Maria Hjorth, 0702-97 04 39
7

Döden, döden, döden!

– en föreläsningsserie om livet efter detta

Vi svenskar pratar sällan om döden. Förutom möjligen nu under Allhelgonahelgen.
Men det borde inte vara så svårt – en ny stor undersökning visar att bara en av fem är rädd för
döden. Och bara hälften tror att vi slutar att existera.
Under fyra torsdagskvällar ska vi få del i olika tankar om döden; allt från Bibelns ord till hur det
rent praktiskt går till med en begravning, både nu och i ett historiskt perspektiv…
29 augusti kl. 19.00 i Granstugan
Sven-Erik Palmbring: ”Det är vackrast när det
skymmer”. Ett teologiskt perspektiv på döden.
26 september kl. 19.00 i Granstugan
Gunilla Fritsch: ”Att leva i dödens närhet”.

24 oktober kl. 19.00 i Granstugan
Sören Andersson: ”Begravning då och nu”.
28 november kl. 19.00 i Granstugan
”Döden – och sedan, då?”.

Spelmansgudstjänst

Som traditionen bjuder kommer Malmö spelmanslag för att fira Nils Anderssons minne i
Hofterup kyrka.
Den 1 september är det Spelmansgudstjänst
i Hofterup kyrka kl. 14.00 med efterföljande
kransnedläggning på Nils Anderssons grav.
Fika i kyrkstugan efter Gudstjänsten.
Välkomna!

Välkomna på morgonpromenad

Vi ses vid Granstugan kl. 09.00. Därefter går vi
en runda för att sedan äta frukost tillsammans i
Granstugan vid 10.00.
Kontakt: Gunilla Johansson
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Dela liv,
vi delar en enkel måltid tillsammans och
samtalar utifrån följande tema
2/9
Frälsning
30/9
Gudsfruktan
28/10 Evigt liv
25/11 Ödmjukhet

Lunchmusik

Välkomna på Lunchmusik med andakt
kl. 11.30 en torsdag i månaden.
Efteråt serveras soppa eller
annan lättlunch till självkostnadspris
i Kyrkstugan.

Datum:
5
10
7
5

september,
oktober,
november
december.

Söndag med Frälsarkransen

Tillsammans med Verbum och vår frälsarkransgrupp anordnar vi
”Söndag med Frälsarkransen”.
Välkomna till Hofterup kyrka den 8 september kl. 16.00 för att fira Gudstjänst
utifrån frälsarkransen pärlor. En Gudstjänst med musik och tankar runt de
olikfärgade pärlorna. Solist medverkar.

Hofterups syförening träffas i
Kyrkstugan följande dagar kl 14.00
11 september
9 oktober
13 november
11 december

Handarbetsgruppen träffas i
Kyrkstugan, Hofterup följande
onsdagar kl. 14.00 – 16.00
18 september
16 oktober
20 november
18 december
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Vid dagens början

En enkel mall för Din egen andakt vid dagens början
Gud, till din ära och i din glädje vill jag leva denna dag.
Låt mina ögon få se din härlighet i allt du skapat.
Hjälp mig att upptäcka dig i de människor jag möter.
Låt mig se att du lever i varje människa.
Jag överlämnar mig i din goda och kärleksfulla omsorg.
Du är mitt ursprung och mitt mål, du är livet i mitt liv.

Bön:
Öppna oss för våra möjligheter, så att vi kan se en
mening i arbete och tankar.
Välsigna våra möten med människor och gör oss
lyhörda för dem som behöver vår hjälp.
Om vi tappar modet eller inte orkar, låt oss då finna
vila i att du bär varje stund.
Amen
Bön:
Gud, du som andas i varje människa och gör oss
levande – öppna oss för den här dagen, för möten
med människor, för skratt och allvar, för ljuset och
naturen omkring oss.
Hjälp oss att upptäcka att vi är delar av ett större
sammanhang – där vi både bärs och tar ansvar för
varandra.
Jesus Kristus, du finns här, mitt i vår motsägelsefulla värld. Du delar våra liv. Till dig kan vi komma
som vi är, med vår tro och glädje – men också med
vårt tvivel, vår tomhet och vrede.
Idag vill jag speciellt be för …
Vi hoppas och tror att du vill och kan ta hand om
det.
Amen.
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Välkomna

...på måndagar kl.14.00-16.00 till Café
Granstugan med start den 2 september.
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

Filmkvällar
kl. 18.00 och filmen startar kl. 18.30

Sopplunch i
Granstugan

16/9

Dösjebro varannan torsdag kl 12.00

Vi serverar fika från
Britt-Marie var här:
efter 40 års äktenskap lämnar BrittMarie sin man och blir tränare för det
lokala fotbollslaget.

14/10 Boy Erased: är berättelsen om hur
Jared som 19-åring förskjuts av sina 		
fundamentalistiskt kristna föräldrar,
då han är homosexuell.
11/11 Gökboet: McMurphy tror att han kan
slippa fängelse genom att spela galen.
16/12 Hachiko: om hunden Hachiko som
väntar på sin husse vid järnvägsstationen.

19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december soppavslutning

Familjedag i Dagstorp kyrka
Välkomna till Dagstorp kyrka
söndagen den 29 september kl. 14.00.
Kom och sjung, umgås och fundera kring änglar.
Vi delar ut Biblar till 4-åringar som är döpta i våra
kyrkor (inbjudan kommer).
Efteråt äter vi korv med bröd!
Anmälan till Åsa: asa.kalen@svenskakyrkan.se
senast 18/9. Uppge namn och ev allergier.
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Detta är platsen. Detta är tiden...
- En repris av det uppskattade körverket, som uruppfördes förra hösten.

Tio personer, mellan 9-90 år gamla, har
fått fundera kring frågan: När livet ställs
på sin spets, vad är viktigast för just dig?
Dessa tankar har omarbetats till sångtexter av Kerstin Weman Thornell och tonsatts av Daniel Hjorth. Sångerna framförs
av barn-, ungdoms-, och vuxenkörer från
Västra Karaby pastorat, Kävlinge församling samt Löddebygdens barnkör.

Korsbackakyrkan – 5 oktober
kl. 16.00
Västra Karaby kyrka – 6 oktober kl. 16.00 (Sveriges Radio
spelar in denna konsert)
Fritt inträde, men begränsat antal platser.

I Juletid-projektkör
Om du vill sjunga i kör, men bara under en
begränsad tid, kan kanske detta projekt vara
något för dig!

På tisdagkvällar, med start den 8/10, träffas vi
och övar inför en julkonsert som kommer äga
rum i Västra Karaby kyrka tisdagen den
12/11 kl. 19:30.
I juletid är en serie konserter, från Trelleborg i söder till Örnsköldsvik i norr, där lokala körer medverkar tillsammans med musikerna Marcos Ubeda och Magnus Johansson samt en för året vald artist.
Förra året var artisten Christer Sjögren. För mer info om konceptet gå in på www.ijuletid.se.

För vem? Kvinna, man, ung, gammal
Var? Granstugan H. O Möllersväg 10
När? Kl. 19-21, tisdagarna: 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 5/11
För mer info och anmälan kontakta Lars Ahlinder, 070-3188514, lars.ahlinder@live.se
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Tacksägelsedagen den 13 oktober
Vi firar en gemensam festmässa
kl. 11.00 i Västra Karaby kyrka och
kyrkokören medverkar.
Därefter fortsätter festdagen med en
gemensam lunch i Granstugan.
Senaste anmälningsdag för att vara med på lunchen
är den 4 oktober.
Anmäl dig till expeditionen på tel. 046-77 10 35 ller
e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
Båda våra församlingar hjälps åt att smycka kyrkan
innan mässan.
Är du intresserad av att delta i smyckandet av kyrkan, eller vill skänka något till utsmyckningen, är
du välkommen till kyrkan på lördag den 12 oktober
kl. 10.00.

Välkommen till dag i tacksamhetens,
festens och glädjens tecken!

Presentation av medarbetare

Annika Nilsson

arbetar som kyrkvaktmästare.
Hon bor i Saxtorp med sin man och en katt. Annika ansvarar för
yttre skötsel av Dagstorp kyrkogård, trädgården kring Hofterup
kyrkstuga och trädgården kring församlingshemmet, Granstugan
i Dösjebro. Hon arbetar också inne i kyrkorna med att förbereda
och medverka vid dop, vigsel, begravning, konfirmation,
musikevenemang och vid helgens mässa/gudstjänst.
Annika har ett stort historie- och arkeologintresse och
för natur och trädgård. Fritiden spenderas gärna i
sommarstugan med barn och barnbarn.
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Allhelgonatid

Välkommen till våra kyrkor 31/10-3/11
Allhelgonatid – allvarstid…
Vi inleder allhelgonahelgen med en kväll i Dagstorp kyrka
torsdagen den 31 oktober kl. 18.30.
Allhelgona handlar om minnen och saknad, men även om glädje och
ljus.
Vi träffas i Dagstorp kyrka, berättar om Allhelgonahelgen i tro och
tradition.
Vi kommer också att gå ut på kyrkogården, för en liten vandring. Vi
avslutar med andakt och fika.

Fredagen den 1 november
Syföreningen i Hofterup håller kyrkan öppen mellan kl.13.00-16.00, kaffe serveras.
Stilla musik med Martin Runborg kl. 14.00 i Hofterup kyrka.
Vaktmästare, församlingsråd och präster håller kyrkorna i V Karaby och Dagstorp är öppna kl.13.0016.00, kaffe serveras.
Stilla musik med Martin Runborg kl 15.00 i V Karaby kyrka.

Lördagen den 2 november

Syföreningen i Hofterup serverar kaffe i Hofterup kyrka från kl 10.00.
Församlingsråd serverar kaffe i V Karaby kyrka och i Dagstorp kyrka kl. 12.00-15.00.
Vaktmästare och präster finns på plats båda dagarna.
Minnesgudstjänst i Hofterup kyrka kl.16.00, sollist medverkar.
En stund i stillhet-Musikandakt i Dagstorp kyrka kl. 18.00.

Söndagen den 3 november
Minnesgudstjänst i V Karaby kyrka kl 16.00, sollist medverkar.
Smyckning av Askgravplats får endast ske med snittblommor i av pastoratet särskilt 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
särskilt placerade ljushållare.
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Gudstjänster/Andakt/Konserter
I våra kyrkor
Augusti
18 Hofterup kyrka,
kl. 11.00
25 Dagstorp kyrka
kl. 18.00
28 Hofterup kyrka
kl. 08.30

Gudstjänst,*ÅK
Musikgudstjänst,*LJ
Mässa,*ÅK

September
1
8
15
22
25
29

Hofterup kyrka
kl. 14.00
Hofterup kyrka
kl. 16.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Dagstorp kyrka
kl. 08.30
Hofterup kyrka
kl. 10.00
Dagstorp kyrka
kl. 14.00

Spelmansgudstjänst,*ÅK
Gudstjänst,*ÅK
Mässa,*ÅK
Mässa,*LJ
Mässa,*LJ
Mässa,*ÅK
Familjgudstjänst,*ÅK

Oktober
6
13
20
23
27

V Karaby kyrka
kl. 16.00
Musikgudstjänst,*LJ
V Karaby kyrka
kl. 11.00
Mässa,*LJ
Hofterup kyrka *Jenny Bergström, teol.stud
kl. 10.00
Gudstjänst,*JB
V Karaby kyrka
kl. 08.30
Mässa,*ÅK
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Mässa,*ÅK

November
1

Hofterup kyrka
kl. 14.00
V Karaby kyrka
kl. 15.00
2 Hofterup kyrka
kl. 16.00
Dagstorp kyrka
kl. 18.00
3 V Karaby kyrka
kl. 16.00
10 Hofterup kyrka
kl. 10.00
V Karaby kyrka
kl. 13.00
12 V Karaby kyrka
kl. 19.30
17 Hofterup kyrka
kl. 10.00

Stilla musik/M Runborg
Stilla Musik/M Runborg
Minnesgudstjänst,*ÅK
Musikandakt,*ÅK
Minnesgudstjänst,*ÅK
Mässa,*ÅK
Konfirmation,*ÅK
I Juletid konsert
Mässa,*LJ

Granstugan
Augusti

17 Konsert
kl. 16.00
22 Mässa
kl. 18.30

*LJ

September

24 Mässa
kl. 18.30

*LJ

Oktober
29 Mässa
kl. 18.30

*LJ

Tallgården
Musikandakt med Martin Runborg varannan
onsdag, jämna veckor kl. 11.00
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Här når du oss i pastoratet
VÄSTRA KARABY, HOFTERUP
OCH DAGSTORPS PASTORAT

Expeditionen är belägen i Granstugan,
H O Möllers väg 10, 244 71 Dösjebro
Vi har öppet vardagar 10-12.
046 771035
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
sök Västra Karaby pastorat

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

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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