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Tystnad – tagning

Tala är silver, tiga är guld. Var tyst, ha tillit.
I Guds tystnad får jag vara. Det finns många
talesätt som handlar om tystnad. Tystnaden kan
vara lika obekväm som befriande skön. Kanske
längtar vi efter tystnaden, men när den väl kommer skrämmer den oss.
Tänk dig att du sitter i ett möte, stort eller litet,
och dialogen är intensiv och alla deltagare är
mycket engagerade och aktiva. Plötsligt blir det
bara helt tyst och ingen säger något. Just där och
då skulle man kunna höra en knappnål falla till
golvet och det skulle eka i rummet.
Någon vrider obekvämt på sig och upplever
tystnaden som obekväm och försöker febrilt att
komma på något vettigt att säga.

livsscener kan du faktiskt redan nu påverka och
regissera. Det finns möjlighet att ändra trasiga
relationer, att säga förlåt och att visa omtanke.
Min övertygelse är att Gud talar till oss i tystnaden. Om du lyssnar riktigt ordentligt i tystnaden så kan du höra ord som handlar om förlåtelse, kärlek och nya möjligheter.
Tystnad – tagning, livet pågår här och just nu.
Stanna upp i tystnad, var inte rädd. Gå sedan ut i
livet och ta vara på dess möjligheter.
I våra kyrkor, gudstjänster och musikarrangemang får du möjlighet till både tystnad
och påfyllning. Känn dig varmt välkommen att
vara med!

Men om du vilar i tystnaden kan det hända något stort. Det gudomliga och allt det där som inte
riktigt kan kläs i ord får helt plötsligt utrymme.
I tystnaden får du hämta andan, samla tankarna
och ta ut en ny kompassriktning eller bara vara –
helt utan krav på prestation.
Jag har under hela min uppväxt fått höra att när
det blir alldeles tyst går det en ängel genom rummet. Min mamma säger det ofta: ”nu gick det en
ängel genom rummet.” Det blir en kort paus, ett
rum av tystnad som till och med ger utrymme för
en ängel.
Tystnad – tagning är ord som ofta används vid
filminspelningar. Livet är ingen film. Livet är
en konstant direktsändning. Man kan inte ta om
scenerna i sitt liv, man kan ångra en del, men inte
ha det ogjort.
Tillfällen av tystnad kan få oss att hamna i
sådana tankebanor och kanske är det därför en
del av oss finner tystanden så obehaglig. Men
livet kan också vara en möjlighet att göra om
och göra rätt nästa gång. En del av dina framtida
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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Lise-Lott Jönsson
Kyrkoherde

Kyrkvaktmästarna informerar:
Invasiva växter

Gudaträd, Ailanthus altissima, ett träd som inte til�låts att planteras inom pastoratets kyrkogårdar
Gudaträd, är fr om. augusti 2019 ny på EU:s förteckning över invasiva främmande arter som inte
ska säljas eller växa i något av EU:s medlemsländer.
Gudaträd (Ailanthus altissima) har planterats i
stadsmiljö i många länder i Europa eftersom de är
toleranta mot torka och luftföroreningar och kan
växa i miljöer där andra trädarter inte trivs. De är
snabbväxande med kraftfulla rotutlöpare, har hög
fröproduktion med hög grobarhet. I takt med att
klimatet blir allt varmare har träden de senaste åren
alltmer börjat blomma och sprider sina frön.
Länsstyrelsen Skåne har under hösten 2019 gett kommunerna och Lund stift i uppdrag att inventera och
komma med handlingsplan för hur träden ska utrotas. Information med förbud att nyplantera Gudaträd
på våra kyrkogårdar, kommer också att sättas upp i anslagstavlor och på hemsida.
Mer information finns att hämta på Naturvårdsverket, invasiva främmande arter.

Filmkvällar i Granstugan, Dösjebro
9 mars

Loving På 50-talet var giftermål mellan svarta och
vita olagligt i vissa delar av USA. Men det fanns 		
också krafter för att förändra de lagar som fanns.

Söndagsskola

6 april

Risen är en berättelse om Jesus återuppståndelse 		
berättad av en romersk soldat.

för vuxna fortsätter under våren...

4 maj

En komikers uppväxt Jonas Gardells berättelse om
att växa upp på 70-talet.
Filmatiserades 2019.

Kom till västra Karaby kyrka
den 8/3 och den 17/5 kl. 9.00.
Vi samtalar om söndagens texter
och tema, och äter
frukost tillsammans.

Fika finns framdukat från 18.00. filmen startar kl. 18.30.

Har ni önskemål om film som ska visas?
Ta kontakt med Åsa.

För att komma till våra gudstjänster, använd gärna Kyrktaxi.
Ring 046-71 02 68.
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Var med och sjung eller bara kom och lyssna!
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.
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 fyra tillfällen under mars-april och öva i Granstugan i Dösjebro samt ett gemensamt genrep tillsammans med
Husie ungdomskör.
Övningstillfällena blir den 1/3, 15/3, 29/3 och 5/4.
Anmäl intresse till: martin.runborg@svenskakyrkan.se eller
samtal/sms: 0736-55 24 52

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)
Terminens avslutning blir den 7/5 tillsammans med ”Sångträffen” från Flyinge. Samma tid som vanligt kl. 13.30-15.30.

Meditativ musik

Välkommen på en ordlös musikupplevelse där musiken och tystnaden talar.
Följande lördagar mellan kl. 16-17
i Hofterup kyrka den 22/2 och 28/3.
Den sista lördagen för terminen blir
den 18/4 i Dagstorp kyrka.
Vi kommer att ha meditativ musik igen till hösten med
start i september.
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Vårkonsert

med Västra Karaby kyrkokör
den 20/5 kl. 18.00.
Här bjuder kören tillsammans med
instrumentalister på kända och
okända sånger som anknyter till
våren. Håll utkik för mer info när
det närmar sig.

Karaby kyrkokör
Ett härligt gäng som gärna blir fler.
Vi är för tillfället ca 16 sångare som
träffas och övar på onsdagar mellan
18:30-20:00 i Granstugan.
Vi sjunger allt från klassisk musik till
pop. Inga förkunskaper krävs men du
förväntas delta på övningarna och
våra framträdanden.
Ring Martin Runborg om du undrar
något 0736-55 24 52.

Våren vid flygeln
Sofia Karlsson & Johan Graden
7/3 kl. 16

Sofia Karlsson är en fyrfaldigt Grammisbelönad
sångerska med stor integritet och alltid med
största fokus på musiken.
Här tillsammans med pianisten Johan Graden
som är en ny stjärna på den svenska jazzhimlen.

Alice Power
4/4 kl. 16

Alice Power är född 13 december 2000 i fjärde
generationen av musiker.
Hon har redan vunnit många priser i internationella
musiktävlingar och
uppträtt i både TV och i många av de största
konsertsalarna i Sverige.

Magnus Hjorth Trio
2/5 kl. 16

Tre jazzmusiker från hela skandinavien bildar denna
dynamiska och svängiga trio
som dagen till ära hyllar
kompositören Harold Arlen.
Finurliga arrangemang med de odödliga melodierna
i centrum får dåtid och nutid att mötas.
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En vår med frälsarkransen
13 februari

23 februari

Lunchmusik i Hofterup kyrka

Kärleksmässa på
fastlagslagssöndagen

…fortsätter under våren…
Vi inleder med musik i Hofterup kyrka
kl. 11.30.
Efteråt ses vi i Kyrkstugan för en enklare
måltid tillsammans.
Under våren kommer lunchmusiken ha
följande tema:
13 februari:
12 mars:
23 april:
7 maj: 		

Kärlek
Öken
Uppståndelse
Glädje

Välkomna!

20 februari
Tema/föreläsning om
Frälsarkransen 20/2
Välkomna till en temakväll runt Frälsarkransens pärlor.
Vi ses i Granstugan, Dösjebro
kl. 19.00 för att tala om
Frälsarkransen pärlor,
och så trär vi våra egna armband.
Ingen anmälan, bara kom!
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Vi firar Mässa i Kärlekens tecken i
Västra Karaby kyrka den
23 februari kl. 14.00.
Kören medverkar, och det serveras
fastlagsbulle efteråt.

24 februari
Dela liv
Vi ses följande dagar i Granstugan,
Dösjebro kl. 18.00.
Vi inleder med en enklare måltid.
		24/2 Tystnad
		23/3 Uppståndelse
		20/4 Dop
		11/5 Bön
Det är drop-in, ingen föranmälan krävs.
Välkomna!

26 februari

18 maj

Vandra med Frälsarkransen
i Dösjebro fr o m 26/2

Studiecirkel Frälsarkransen

Varje onsdag gör vi en vandring för kropp
och själ, med några reflektionsstopp.
Vi startar med middagsbön i Granstugan
Kl. 12.45 och avslutar ca 14.00 med fika i
Granstugan
Ingen anmälan.
Kontakt och information: Åsa Kalén,
asa.kalen@svenskakyrkan.se
sms 0736-552455

Vi fördjupar oss i Frälsarkransen och dess
pärlor och går från pärla till pärla.
Vi avslutar med en studieresa över dagen
till Linköpings domkyrka för att se deras
fasta utställning.
Tåget tar 2,5 timmar upp.
Uppresa runt kl. 8.00
och hemresa vid 17.00.
Pastoratet betalar resan och guidningen
i kyrkan. Vill man ha en extra dag i Linköping, kan man givetvis stanna kvar.

22 mars

Meddela då detta, så att tåget bokas rätt.
Vi ses på följande datum: 18/5, 25/5, 1/6.
Studieresa 5 juni.

Dopfest

OBS! Begränsat antal platser, och
anmälan är bindande.

De barn som döptes under 2019 fick en
Dopängel upphängt i våra dopträd.

Anmäl dig senast 1 april.

Den 22 mars kan man komma
och hämta den!
Då delar vi ut Dopänglarna.

Kontakt och information: Åsa Kalén,
asa.kalen@svenskakyrkan.se
sms 0736-552455,

En inbjudan kommer till er brevlåda några
veckor innan. Om inte ta kontakt med Åsa
på mail: asa.kalen@svenskakyrkan.se.
Vi ses i Granstugan kl. 14.00.
…och vill man vara med fast man inte har
en Dopängel att hämta – välkomna!
Anmäl gärna att ni kommer, för vi har en
enkel förtäring i anslutning till stunden i
kyrkan.

För mer information se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby.se
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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
en vecka före varje tillfälle.
Först till kvarn gäller (plats för 10 barn och
10 föräldrar/grupp). Ingen kostnad.
Datum: 29 februari, 28 mars, 25 april, 16 maj
1-2-åringar: 09.15-09.45, 3-5-åringar: 10.00–10.30
Ledare: Elin Maria Hjorth

Stickning &
virkningsworkshop
Vill du lära dig att sticka eller virka?
Eller har du fastnat i hur man läser mönster
eller hur man får till den där hälen på ett
snyggt sätt?
Välkommen till Granstugan i Dösjebro den
3 mars kl. 18.00-20.00.
Där kommer erfarna handarbetare finnas på
plats för att vara behjälpliga.
Ta med material, som garn och stickor.
Vill du bara komma för att få inspiration, går det
naturligtvis fint!

Kvällsfika finns framdukat! Välkomna!

Påskpyssel i Granstugan
Vi ses den 2 april och pysslar
tillsammans med Bibbi Nilsson.
Anmälan till Åsa:
asa.kalen@svenskakyrkan.se
senast den27 mars.
Begränsat antal platser.
Materialet betalas på plats.

Kontakt: Elin Maria Hjorth

Musikal med barn, för barn
Barnkörerna framför i vår, en musikal
som bygger på Astrid Lindgrens sånger.
Håll utkik på vår hemsida och på Facebook
för mer information om var och när.
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Drop-in dop eller drop-in vigsel den 9 maj
i Hofterup kyrka.
…vi tänkte ju ha dop….
Så gick tiden….
…jag har längtat efter att få 		
döpa mig…
…vi skull ju ha gift oss… …
jag har ju aldrig friat…
Nu finns chansen! Kl. 11.00-15.00
den 9 maj är Hofterup kyrka öppen för
dig/er som kanske ändå vill.
Om ni vill gifta er – glöm inte hindersprövning! Den gäller i 4 månader, och kan beställas på
www.skatteverket.se.
Tänk på att en av er måste vara medlem i svenska kyrkan.

Handarbetsgruppen
träffas i Kyrkstugan,

Hofterup onsdagar kl 14.00
den 19/2, 18/3, 15/4 och 20/5.

Sopplunch jämna veckor
i Granstugan, Dösjebro
fram till avslutningen
den 28/5.
För meny se vår hemsida!

Syföreningen träffas i kyrksturgan,
Hofterup onsdagar kl. 14.00
den 11/3, 8/4 och 13/5.

Café Granstugan varje vecka
kl. 14.00-16.00.
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Fjärilar och andra fina flygfän i vår(-)närhet
De naturintresserade Dösjebroarna
Yvonne Lincoln och Barbro Wohlfarth visar bilder och berättar om
fjärilar och andra flygfän i närområdet.
Yvonne och Barbro började att utmana varandra för tre år sedan med att försöka komma på namn på olika växer.
Det blev en bukett en dag och Barbro gjorde en lista på namnen på växterna till dagen
efter.
Då Yvonne ville ha något att gå tillbaka till
när minnet sviker – det gör det ofta – så blev
alternativet att fotodokumentera.
Promenaderna fick ett nytt, roligt och intressant innehåll! Växtprojektet blev utökat
med olika insekter och fjärilar och 2019
blev fjärilarna ett eget projekt.
Detta härliga sommarminne vill Yvonne och
Barbro gärna dela med sig av i bildform!

När? Den 31 mars kl. 19.00
Var? I Granstugan, HO Möllers väg 10
Kvällsfika finns framdukat.
Varmt välkomna!
Kontakt: Elin Maria Hjorth

En favorit i repris!

Fågelsång i vår(-)närhet
Tonsättaren och den fågelintresserade Daniel Hjorth
berättar om de vanligaste fåglarna i närområdet och
deras sång.
När? Tisdagen den 19 maj kl. 19.00
Var? I Granstugan, HO Möllersväg 10
Hur går det till? Det finns kvällsfika framdukat och
när Daniel pratat klart om fågelsången, följer de
som vill ut på en promenad för att lyssna på fåglarna
nere vid ån.
Varmt välkomna!
Kontakt: Elin Maria Hjorth
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Vandringar i Lund

Idag vet vi att hälsa inte är något vi
bara har och kan ta för givet. Det
är något vi kan eftersträva, bevara,
upprätthålla men också förlora. Det
innebär att det blir viktigt att inte
bara bota ohälsa när den uppstår
utan även att främja hälsan så att
sjukdomar inte uppstår, och så att
vi har de bästa förutsättningarna att
bli friska när vi drabbas av ohälsa.
(pilgrimsvägen.se)
Det finns en uppsjö av forskning
som visar att fysisk träning är bra
för kroppen. Att promenera kan
få tydliga hälsovinster. Risken för
kroniska sjukdomar minskar och
minnesfunktionerna förbättras. Vi
mår bättre och lever längre, helt
enkelt.
I vår finns det möjlighet att följa
med till Lund för att vandra längs

Livsmodets väg. Syftet med Livsmodets väg är att erbjuda konkreta
verktyg för att arbeta med andlig
hälsa både inom och utanför kyrkan.
Alternativ 1, ca 6 km: Måndagen
den 27 april. Vi träffas på stationen i
Dösjebro kl. 10.00 för att ta tåget in
till Lund. Där går vi till domkyrkan
och därifrån börjar vår vandring.
Vi kommer tillbaka till domkyrkan
vid 14.30 för att sedan ta tåget till
Dösjebro igen. Under vandringen
kommer vi att träffa personer som
guidar oss kring olika platser i staden. Medtag matsäck för dagen.

Pastoratet står för resekostnaderna.
Anmäl Dig till
Elin Maria, 0702-970439,
senast en vecka före
vandringstillfället.

Alternativ 2, ca 10 km: Tisdagen
den 26 maj. Samma upplägg, men
vi träffas på stationen i Dösjebro
kl. 18.00 och beräknas vara hemma
igen kl. 21.10.

Nytt samarbete

Jag heter Nina Ivarsson och arbetar som distriktssköterska på
Löddeköpinge Vårdcentral.
Jag har fått en förfrågan från Västra Karaby pastorat om ett
samarbete vilket känns mycket spännande. Jag kommer att finnas
till hands i Granstugan vissa dagar under våren för hälsofrågor
och rådgivning.
Jag kommer vara på plats ungefär varannan tisdag och varannan fredag under förmiddagarna.
Till mig kan man komma med tankar, frågor eller funderingar i
stort och smått kring både hälsa och sjukdom eller bara prata en
stund. Kanske någon vill kontrollera sitt blodtryck, få hjälp att
läsa på kring sin medicin eller veta vart och hur man kan söka
vård utan remiss?
Som förälder har man ofta mycket funderingar kring sina barns hälsa vilket man givetvis också gärna
får komma och prata med mig om. Likaså är barn och ungdomar välkomna med sina frågor. Jag sitter
inte på alla svar, många gånger har man kanske svaret själv, men vi kan alltid hjälpas åt att hitta en
väg.
Samarbetet med Svenska Kyrkan känns spännande och rätt i tiden där det hälsofrämjande arbetet i
samhället behöver stärkas och lyftas, jag ser verkligen fram emot att få träffa er alla och höra hur jag
kan bistå er. Väl mött!
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Påsktider i pastoratet
Palmsöndagen
Palmsöndagen inleder påskveckan och firas
till minne av att Jesus rider in i Jerusalem och
hyllas som en kung. Folket strör palmer längs
hans väg.
Vi ses på Västra Karaby kyrkogård den
5 april kl 14.00.
Vi vandrar på kyrkogården och pratar
om påskens mysterium.
Fika serveras kl 15.00
och därefter blir det

Filmmusikgudstjänst
kl. 16.00
Vi firar en annorlunda gudstjänst i
Västra Karaby kyrka.
Då är det filmmusk som gäller, pianomusik
från filmer. Förra året gjorde vi en liknande
gudstjänst i Dagstorps kyrka fast på orgelHar du nån favorit som du gärna skulle
vilja höra?
Hör av dig till mig, Martin Runborg,
så kanske just din favorit spelas
på vår nya, fina flygel.
Denna dag serverar vi fika innan
gudstjänsten, från kl. 15.
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Skärtorsdag
Skärtorsdagen, namnet har biblisk bakgrund
och betyder ”ren”. Jesus tvättar lärljungarnas
fötter - därav skär/ren. Jesus och lärjungarna
äter en sista måltid tillsammans och han ber
dem att minnas honom. Senare blir han fängslad och torterad. I kyrkan klär man av altaret
inför långfredagen.

Skärtorsdagsmässa med
altarets avklädande i Hofterup kyrka
kl. 19.00.
Solist: Anna Thorstensson
cello och sång.

Långfredag
Långfredagen var den dag som Jesus korsfästes och han dör ”den
nionde timmen”. I kyrkan är allt dämpat och avskalat. Man ringer inte i klockorna, och spelar inte på orgeln. Altaret är avklätt
och där ligger törnekronan och 5 rosor som påminelse om Jesus
fem sår från spikarna och svärdet.

Långfredagen - Stabat Mater
Den latinska texten om Marias smärta då
hennes son korsfäst har tonsatts av många kompositörer för
många olika sättningar.
Förra året skrev jag, Martin Runborg, ett för damkör, cello och
piano som uruppfördes på långfredagen av vokalensemblen
Cantrices.
Detta år gör vi det igen fast denna gång med körens ordinarie
ledare, Lisa.
I Dagstorps kyrka står numera ett piano från 1800-talet som
vi har tagit upp från församlingshemmet och renoverat det. Ett
fint tillfälle att höra det i bruk.

Korsbacka kyrka kl. 11
Dagstorps kyrka kl. 15
Cantrices under ledning av Lisa Borssén
Cello - Anna Thorstensson
Piano - Martin Runborg

Annandag påsk

Påskdagen

Familjedag i det gröna!

Påskdagen firas till minne av Jesus återuppståndelse.
Graven är tom. Kristus är uppstånden.

Välkomna till Öppet hus
i Granstugans trädgård
i Dösjebro den 13 april
mellan kl. 14.00 och 16.00.

Festmässa i
Västra Karaby kyrka

Kristus är uppstånden!
Kom och fira uppståndelsens glädje på
påskdagen!
Mässan börjar kl. 11.00 i Västra Karaby
kyrka. Kören medverkar.

Vi leker olika lekar och grillar korv.
Kläder efter väder.
Välkomna!

Efteråt är vi kvar i kyrkan och umgås.
Det serveras plockmat.
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Psalmpyssel
Denna gången gäller det att med
hjälp av textraderna skriva namnen och numren på psalmerna.

Ditt svar kan mailas,
postas eller lämnas in till expeditionen i Granstugan, Dösjebro
eller mailas till:
gunilla.hilding@svenskakyrkan.se
senast den 1/4 2020.
1. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn!
2. Gör vår måltid till en fest............
3. ..., jag vill till stallet gå. Guds Son i nattens timmar....
4. Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
5. Han har öppnat för mig en väg, och bytt min ängslan i jubelsång
Rätt svar i Kyrknytt 4:2019
Bild 1: Granstugans lekplats,
Bild 2: Kyrkporten Hofterup kyrka,
Bild 3: Predikstolen Västra Karaby kyrka,
Bild 4: Tavla på vägg i Dagstorp församlingssal,
Bild 5: Stenar från Frälsarkransen i Granstugans trädgård.

Vinnare med flest antal rätt meddelas via post. Grattis!
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Gudstjänster/Andakt/Konserter
I våra kyrkor
Februari
16
22
23

Hofterup kyrka,
kl. 10.00
Hofterup kyrka
kl. 16.00
V Karaby kyrka
kl. 14.00

Mässa,*LJ
Meditativ musik
Kärleksmässa,*ÅK

Mars
1
7
8
12
15
22
28
29

Hofterup kyrka
kl. 10.00
V Karaby kyrka
kl. 16.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Hofterup kyrka
kl. 11.30
Hofterup kyrka
kl. 10.00
Hofterup kyrka
kl. 10.00
Hofterup kyrka
kl. 16.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00

Mässa,*LJ
”Vid flygeln”
Mässa, *ÅK
Lunchmusik, * ÅK
Mässa, *LJ
Mässa, *ÅK
Meditativ musik
*Jenny Bergström, teol.stud
Gudstjänst

5
9
10
12
14
18
19

V Karaby kyrka
kl. 16.00
V Karaby kyrka
kl. 16.00
Hofterup kyrka
kl. 19.00
Dagstorp kyrka
kl. 15.00
V Karaby kyrka
kl. 11.00
Hofterup kyrka
kl. 18.30
Dagstorp kyrka
kl. 16.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00

”Vid flygeln”
Musikgudstjänst, *ÅK
Skärtorsdagsmässa, *ÅK
Stabat Mater, *LJ
Festmässa, *LJ, ÅK
En stund i stillhet, *ÅK
Meditativ musik

Lunchmusik, *ÅK
Konfirmation, *ÅK
Mässa, *ÅK
Konsert,*ÅK

Maj
2

V Karaby kyrka
kl.16.00
3
V Karaby kyrka
kl.10.00
7
Hofterup kyrka
kl. 11.30
10 Hofterup kyrka
kl. 10.00
16 Dagstorp
kl. 16.00
17 V Karaby kyrka
kl. 10.00

Mars
5

April
4

23 Hofterup kyrka
kl. 11.30
25 V Karaby kyrka
kl. 13.00
26 Hofterup kyrka
kl. 10.00
26 V Karaby kyrka
kl. 16.00

22

”Vid flygeln”
* Elin Baptiste, teol.stud
Gudstjänst
Lunchmusik,*ÅK
Mässa,*ÅK
Meditativ musik
Mässa,*ÅK

Granstugan

Mässa *LJ
kl. 18.30
Dopfest *ÅK
kl. 14.00

April

1

Mässa *
kl. 08.30
14 Mässa,*LJ
kl. 18.15
23 Mässa, *LJ
kl. 18.30
29 Mässa *
kl. 08.30

Tallgården
Musikandakt med Martin Runborg varannan
onsdag, jämna veckor kl 11.00

Mässa,*LJ

15

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.
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

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

telefon:
e-post:
hemsida:
facebook:

VÄSTRA KARABY, HOFTERUP
OCH DAGSTORPS PASTORAT

