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VÄSTRA KARABY, HOFTERUP
OCH DAGSTORPS PASTORAT

Den osynliga medvandraren
I skrivande stund är hela världen upp och ner. Ständigt
blir vi påminda om detta Coronavirus. Radio, tv och tidningar sänder hela tiden ut uppgifter om virusets framfart. Vi hör hur många som avlidit det senaste dygnet.
Vi hör om hur företag går i konkurs och om hur Folkhälsomyndigheten ständigt kämpar med sina rekommendationer. Vi håller avstånd och handlar åt våra äldre. Vi
ber att vi inte ska bli drabbade och vi önskar att allt detta
bara vore över.

Jag tror inte att någon av oss är opåverkad av denna pandemi. Vi bär på oro. Många av oss känner sig både ensamma och isolerade. Vi söker efter hopp och ber att det
snart ska komma ett botemedel eller vaccin. Vi tänker
på resor som vi tvingades avstå från. Vi tänker på fester
och andra evenemang som bara blev inställda. Det är lätt
att hamna i negativa tankar och i en nedåtgående spiral
i sinnet.

Du är aldrig ensam, vart du än är och hur du än har
det i ditt liv. Inte ens när du lämnar detta liv är du
ensam. Den osynliga medvandraren finns alltid där
och delar allt. Det är skönt att vila i den vissheten.
Men det är oerhört lätt att glömma bort att den kontakten är svaret på många av livets stora och svåra
frågor.
Snart står sommaren innanför dörren. Gå ut och njut
av den vackra naturen. Se hur allt spirar och gror.
Och framför allt, glöm inte din osynliga medvandrare som inget hellre vill än att leda dig genom livet
och bära dig när dina steg är tunga.
Jag tar tillfället i akt att få önska dig en glad sommar!
Lise-Lott Jönsson

Härförleden var jag nedtyngd av allt detta med Corona.
Ni vet hur missmodig man kan bli ibland när allt bara
går emot. Med detta sinne kom jag så till kyrkan. Jag satt
där på första bänken och hade någon form av personlig
uppgörelse med vår Herre. I ärlighetens namn pratade
jag mycket mer än honom. Jag hävde ur mig allt jag bar
på; ilskan, vanmakten och uppgivenheten – samt en liten
gnutta av besvikelse på hans frånvaro i allt som händer
i världen…
Nöjd med mina vassa formuleringar och att få bli av med
alla mina ”bördor” satt jag kvar i total tystnad. Då drabbades jag plötsligt av en stark känsla, fylld av ett lugn
som jag sällan upplevt.
Inga ord behövdes, men närvaron var total. Jag kände
det så oerhört tydligt – jag är inte ensam i detta. Gud
är med. Gud är min osynliga medvandrare på alla mina
vägar. Det är när jag tror att allt beror på mig och mina
prestationer som jag missar målet. När kontakten är återupptagen blir jag lugn, blir allt oerhört tydligt.

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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Kyrkoherde

Till er nyblivna föräldrar…
Funderar du på att döpa ditt/ert barn? 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.
Dopgudstjänster sker vanligtvis på lördagar och söndagar, men andra tider och platser är möjliga.
Församlingen har 2 dopklänningar att låna ut.
När du/ni har bokat tid för dop tar prästen som förrättar dopet kontakt med er. I dopsamtalet kan ni
fråga om sådant ni har funderingar kring.

EFTERLYSNING!
Vi söker byastenar i storlek 210x140x50 till
Granstugans trädgård för att skapa en labyrint.
Har du några som bara ligger?
Hör gärna av dig till mig på mail:
asa.kalen@svenskakyrkan.se
(

För att komma till våra gudstjänster, använd gärna Kyrktaxi.
Ring 046-71 02 68.
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Kyrkvaktmästarna informerar:

Många växter har Marianamn. Den katolska kyrkans Mariadyrkan kom till Norden
med nunnorna och munkarna under medeltiden. Växter som tidigare varit helgade
åt den fornnordiska fruktbarhetsgudinnan Freja helgades då istället åt Maria. Sedan
kom upplysningstiden och Carl von Linné.
De religiösa anknytningarna försvann, och växterna fick latinska namn.
Men Maria lever kvar i vår nordiska miljö.
Jungfru Marie nycklar, Himmelsnycklar, Majnycklar. Primula veris. Gullviva.
Jungfru Maria sägs ha fått nycklarna till himmelrikets port utav Vår Herre. Förutom jungfru Maria och Herren var även Sankte Per förvaltare av nyckelämbetet. Med sina nycklar
kunde Maria vara till hjälp med det mesta.
Jungfruns nycklar var kärlekens nycklar och
med hjälp av dem kunde vägen till hjärtan
öppnas upp. Med en bukett gullvivor i sin
hand och med en bön till Maria hoppades
många unga män, på friarståt, att detta skulle
öppna upp vägen till sin älskades hjärta.
Vid barnafödande bad de Maria om hjälp att
öppna sig för att förlossningen skulle gå lättare.
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På medeltida målningar kan vi ibland se Maria avbildad med en nyckelknippa hängandes
från sin midja. Med dessa visade hon att hon
också var sinnesbilden för en god husmor,
Vår Fru, som hade kontroll över gårdens alla
dörrar.
Maj månad är Marias månad framför andra.
Vivorna blommar och då låser hon upp för
sommaren, sinnesbilden för paradiset.
Gullvivorna växer gärna på ängar och betesmarker. Legenden berättar att Sankte Per
tappade sina guldnycklar. Genom molnen
föll de ner på jorden. En av änglarna, som
Sankte Per skickat ut , fann att där nycklarna
landat på marken växte de första gullvivorna
upp.

Marieblomster, Bellis perrenis, Tusensköna
Maria stod för sju olika dygder, varav Marieblomster
representerade den heliga Jungfruns blygsamhet.
Det berättas att Maria satt och broderade en vacker
blomma på ett sidentyg när Jesus gick förbi. Han såg
på den och han att tyckte den var så vacker att han
planterade den. Blomman växte upp och fick namnet
Marieblomster. Det är en kraftfull liten blomma som
kan växa lite varsomhelst och blommar nästan hela
sommaren. Det är inte så konstigt, Guds moder har
broderat och Jesus själv har planterat.

Vår Frus Tårar, Jungfru Marias tårar, Convallaria
majalis, Liljekonvalj
Liljekonvaljen blev genom sin renhet och ljuvliga doft, en
symbol för Marias jungfrulighet.
Liljekonvaljer som placeras vid julkrubban visar på att Jesus
kom till oss som världens frälsare.
De små klockorna liknade trillande tårar och liljekonvaljen
kallades också därför för Jungfru Marias tårar. Och syftade på
hennes tårar som hon fällde vid Jesu kors.
Liljekonvaljen sägs också vara ett tecken för Jesu återkomst.
I den medeltida kristna konsten symboliserar liljekonvaljen
ödmjukhet.

Cecilia Nilsson har nyligen påbörjat en projektanställning
som kyrkvaktmästare. Hennes främsta arbetsuppgifter blir
skötsel av Dagstorp kyrkogård, trädgården kring Hofterup
kyrkstuga och församlingshemmet Granstugans trädgård i
Dösjebro. Cecilia har arbetat som kyrkvaktmästare sedan
2015. Innan dess arbetade hon som dansare och koreograf,
vilket hon forfarande är verksam som, på deltid. Hon bor i
Kågeröd tillsammans med sina två barn. Fritiden spenderas
helst ute i naturen eller med något nytt projekt i huset eller
trädgården.
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Tankar kring Corona

Ibland blir ingenting varken som vi tänkt eller planerat, särskilt inte när ett virus som Covid 19 drabbar
oss. Vi blir rädda och villrådiga. Alla medier överöser oss med information och flödet blir till sist så stort
att man inte riktigt orkar ta in allt.
Vi blir oroliga för dem som befinner sig i riskgrupperna. Vi vet också att de som är hemma i karantän
lider av brist på social gemenskap. Ensamheten är tuff för många och dagarna blir långa. Och även dem
som upplever sig som fullt frisk blir rädda för att smittas eller bära smittan vidare.
I pastoratet försöker vi efter bästa förmåga att anpassa oss efter rådande omständigheter. Vi vill värna
våra riskgrupper och vi vill ta vårt ansvar för att inte skapa tillfällen för smittspridning. Samtidigt vill vi
finnas tillgängliga och hjälpa till så gott det går. Om du eller någon du känner har behov av samtalsstöd,
tveka inte att höra av dig till oss!
Nedan kan du i punktform läsa om hur Covid 19 har påverkat pastoratets verksamheter:
•

När det på allvar började talas om Corona i mitten av mars slutade vi med att fira mässa/nattvard. Söndagarnas mässor ersattes med gudstjänster.

•

All verksamhet som vänder sig till människor i riskgrupperna ställdes in från mitten av mars;
sopplunch, kyrkokör, handarbetsgrupp, sång i gemenskap, syförening, filmkväll, föreläsningar
i Granstugan, andakter på Tallgården och samtalsgrupp. Promenaderna på tisdagar fortsätter,
men fikat serveras ute i Granstugans trädgård. Verksamheten för de små barnen förläggs också
utomhus, t ex barnvagnspromenad.

•

Vi samarbetar med Handlarn i Dösjebro kring utkörning och hjälp med handling till personer i
riskgrupper.

•

Varje vardag mellan 13-14 ordnas fika i Granstugans trädgård med bemanning från personalen.

•

Det är inlett ett samarbete mellan pastoratet och Dösjebro IF med fokus på att stötta och hjälpa
barn och ungdomar. Vi erbjuder samtalsstöd.

•

Vi har blivit mycket mer aktiva på sociala medier och lägger ut helgmålsböner och andra häls
ningar från pastoratet.

•

Från och med 7/4 firas inga offentliga gudstjänster. Dock träffas tjänstgörande personal varje
söndag kl. 10 och firar en enkel andakt. Alla pastoratets kyrkklockor slår 5 minuter varje sön
dag för att markera att bönen bär, även om besökarna uppmanas att fira gudstjänst hemifrån.

•

Det finns fortfarande möjlighet att genomföra vigsel, dop och begravning. Vi anpassar oss efter
Folkhälsomyndighetens restriktioner och storleken på våra kyrkor.

•

Svenska kyrkan nationellt har blivit ombedd att samarbeta med MSB och alla Sveriges kommu
ner med att stödja äldre. Vårt pastorat är med i detta samarbete.

•

Vi försöker att hålla våra sociala medier uppdaterade och uppmanar samtliga att följa oss via
Facebook, vår hemsida eller via anslagstavlan utanför Granstugan.
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Självklart hoppas vi på en framtid efter Corona och då öppnar vi upp alla våra verksamheter och
mässor igen. Tänk vilken glädje att åter få mötas i glädje utan att känna rädsla!
I detta nummer av Kyrknytt har vi planerat för att våra verksamheter ska genomföras, men eftersom vi i skrivande stund inte vet någonting om hur framtiden kommer att se ut i virusets spår,
så ber vi dig att hålla dig uppdaterad via våra sociala medier eller kontakta vår pastorsexpedition
om du undrar över något. Vi ber om överseende för att verksamheter kan vara fortsatt inställda,
behöva ställas in med kort varsel eller att något nytt kan tillkomma.
Var rädda om er och se till att ta hand om varandra!

Lise-Lott Jönsson
Kyrkoherde
FRÅN OCH MED VECKA 25 (17/6) SERVERAS KAFFE I TRÄDGÅRDEN PÅ
ONSDAGAR KL. 13.00 UNDER HELA SOMMAREN!
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SUGEN PÅ ATT KONFIRMERA DIG ?

De flesta väljer att konfirmeras det år de går i åttonde klass. När den tiden nu närmar sig
vill vi inbjuda dig till konfirmationsträffar hos oss.
Under konfirmationstiden får du tillsamman med andra fundera kring livets både stora
och små frågor. Vem är jag? Vem är du? Vem är Gud? Hur ska vi vara mot varandra så
att världen blir en bättre plats att leva i? Vad är meningen med livet? Finns det hopplösa
tonårsföräldrar och vad gör man i så fall med dem? Hur många gånger kan man snatta
godis i affären innan det räknas som synd?
Du får också möjlighet att ta reda på mer om vad kyrka och kristen tro är och vad ditt dop
kanske kan tänkas betyda för just dig. Är du inte redan döpt så ordnar vi det under året.
Under konfirmationstiden kommer du också att få fira gudstjänst, åka på läger och åka på
studiebesök.
Under hösten 2020 och våren 2021, har vi följande konfirmationsgruppsalternativ:
SÖNDAGSGRUPPEN, som ses på söndagar och SPEED-KONFA, som ses under en
helg på våren.
SÖNDAGSGRUPPEN
Vi träffas 1 gång i månaden i Hofterup kyrka, där vi börjar varje träff med att vi firar
Gudstjänst. Vi åker på läger i september.
NÄR? Informationsmöte den 8 september kl. 17.00 i Granstugan HO Möllers väg i Dösjebro.
LÄGER: 18-20/9
TRÄFFAR UNDER HÖSTEN: 25/10, 22/11 kl. 10.00-15.00, 15/12 kl. 17.00-20.00.
Vårens träffar kommer under hösten.
KONFIRMATION: 24/4 kl. 13.00 i Västra Karaby kyrka.
SPEED-KONFA
NÄR? Informationsmöte 2 mars 2021 kl. 17.00 i Granstugan, Dösjebro
TRÄFFAR: 13-14/3 kl. 10.00-16.00, 18/3 kl. 17.00-20.00, 20/3 kl. 10.00-16.00
KONFIRMATION: 21/3 kl. 11.00 i Västra Karaby kyrka.
KONTAKT
Åsa Kalén
Mail: asa.kalen@svenskakyrkan.se 			
Tel: 046-30 04 34
Sms: 0736-55 24 55
Har ni frågor - bara hör av er!
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Brudkrona
I pastoratet har vi en mycket vacker brudkrona i silver från 1945.
Den är en gåva till Västra Karaby
kyrka från Ungdomskretsen 1947,
vilket står på dess pannband, och
finns för utlåning.
Brudkronetraditionen
kommer
från katolska kyrkan. På medeltiden liknade man brudarna
vid jungfru Maria, som kallades
”himmelens drottning”, och kyrkan började låna ut brudkronor,
som fanns på kyrkans Maria statyetter. Man ville också understryka den kyskhet Maria stod för. Så
brudkronorna fick bara användas
vid första äktenskapet.
Till Sverige kom denna tradition
på 1500-talet, och blev vanligare
först på 1600-talet. Detta som ett
led av att Svenska Kyrkan ville
stärka det kyrkliga bröllopet i förhållande till det civila äktenskapet. Kyrklig vigsel blev obligatoriskt med 1734 års lag.
Användandet av brudkronor fick ett uppsving under krigsåren 1943-1945, då tidskriften
Husmodern lät tillverka brudkronor i halm, som dom delade ut till blivande brudar.
Pastoratets brudkrona är av silver från år 1945, och är tillverkat av Wiwen Nilsson (18971974) hovjuvelerare från Lund. Han blev väldigt uppmärksammad för sin skicklighet.
Både i Sverige och internationellt. Han har bl.a. gjort Biskopskräklan i Lund.
Brudkronans pannband är försett med sex stycken triangelformade stöd, från vilka det
utgår sex stycken triangulära ståndare. Varje ståndare avslutas med en bergkristall.
Har Ni använt Brudkronan vid tillfälle? Hör av er till expeditionen med namn och datum.
Vi vill göra en förteckning över brukare, för kommande generationer.
(källa: Wikipedia)
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Midsommarafton i Granstugan

Den 19 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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Hälsa på sommaren
Två veckors aktiviteter med temat ”hälsa och gemenskap”
Vecka 27:
Mån 29 juni 9.00 Yoga för seniorer med Linda Jonsson, Dahrma Dösjebro i
Granstugans trädgård. Ta med yogamatta, liggunderlag eller en
handduk samt en filt.
Passet varar 1 timme efteråt serveras frukost.
Tis 30 juni 9.00 Promenad. Vi träffas vid Granstugan och promenerar ca 45
min, därefter serveras det frukost.
Ons 1 juli 9.00 Yoga Basic med Linda Jonsson, Dahrma Dösjebro i
Granstugans trädgård. Ta med yogamatta, liggunderlag eller en handduk samt en filt.
Passet varar 1 timme efteråt serveras frukost.
13.00-14.00 Öppet Café i Granstugans trädgård.
Tors 2 juli 18.00-20.00 - En kväll i stillhet
Välkomna till Hofterup kyrka och Kyrkstugan. Här finns möjlighet
att koppla av, finna ro och njuta av en stund i stillhet. I kyrkan kan du sätta dig och
njuta av rogivande musik. I kyrkstugan finns möjlighet att vara kreativ i lugnet. Kanske måla, under Eva Hallbergs guidning, eller skapa något av pärlor. Det
serveras te och kex.

Vecka 28:
Mån 6 juli 9.00 Yoga för seniorer med Linda Jonsson, Dahrma Dösjebro i
Granstugans trädgård. Ta med yogamatta, liggunderlag eller en
handduk samt en filt.
Passet varar 1 timme efteråt serveras frukost.
Tis 7 juli
9.00 Promenad. Vi träffas vid gamla Handelsboden och avslutar
med frukost i Granstugan.
Ons 8 juli 9.00 Yoga Basic med Linda Jonsson, Dahrma Dösjebro i
Granstugans trädgård. Ta med yogamatta, liggunderlag eller en handduk samt en filt.
Passet varar 1 timme efteråt serveras frukost.
13.00-14.00 Öppet Café i Granstugans trädgård.
Tors 9 juli		
Vandring mellan kyrkor
Vi träffas kl. 9.00 vid Västra Karaby kyrka, där det bjuds på frukost. Därifrån går vi till
Hofterups kyrka och avslutar med en middagsbön för att sedan äta en enklare lunch tillsammans. Sträckan är ca 8 km. Anmälan sker till Elin Maria, 0702-970439 senast den
6 juli.
Anmälan krävs endast till vandringen den 9 juli. Vid frågor, kontakta Elin Maria Hjorth:
0702-97 04 39

11

Sommarpyssel
Kyrk-kryss

Kyrk-kryss

Vågrätt

Lodrätt

1. En av de fyra evangelisterna

2. Denna dag börjar fastan

4. Så många lärjungar hade Jesus

3. Tonsatte ”En vänlig grönskas rika dräkt”

5. Förnamnet på Lunds biskop

7. Ängel

6. Pastoratets kyrkoherde

9. Antal församlingar i pastoratet

8. Pastoratets kyrkomusiker

11. Pastoratets barnkörledare

10. Tonsatte ”Matteuspassionen”

13. Ärkebiskop

12. Pastoratets komminister
14. Färgen på pastoratets samtliga kyrkor
15. Det långa band som präster bär
16. I denna stad föddes Jesus
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Skicka eller lägg i brevlådan ditt kryssvar till
Västra Karaby pastorat, H O Möllersväg 10,
244 71 Dösjebro eller maila till
gunilla.hilding@svenskakyrkan.se

Vilket ord gömmer sig på varje rad?
Kopiera bokstäverna i de numrerade rutorna till rutorna nedan med samma nummer.
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Hitta de gömda orden:
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Psalmpyssel
Det kom in lite fler svar på
”Psalmpyssel” i föregående
Kyrknytt 1:2020, jättekul att få in
era svar!
Grattis till vinnarna som meddelas
via post!
De rätta svaren var:
Nr 1 Bereden väg för Herran 103.
Nr 2 Glädjens Herre 295.
Nr 3 När juldagsmorgon glimmar 121.
Nr 4 Den blomstertid nu kommer 199.
Nr 5 I min Gud 778.
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Gudstjänster/Andakt/Konserter
I våra kyrkor

Granstugan

Maj
17
24
31

V Karaby kyrka
kl. 10.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00

Juni

7

14
21
24
28

Juli
5

12
19
22
26

Dagstorp kyrka
kl. 16.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Dagstorp kyrka
kl. 18.00
Hofterup kyrka
kl. 19.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Hofterup kyrka
kl. 10.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
Hofterup kyrka
kl. 10.00
Dagstorp kyrka
kl. 19.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00

Juni
Gudstjänst,*ÅK
Gudstjänst,*LJ
Gudstjänst,*ÅK
Musikgudstjänst,*LJ
Mässa,*ÅK
Musikgudstjänst,*ÅK
Sommarmusik
*Jenny Bergtröm, teol.stud
Gudstjänst
Mässa,*LJ
Mässa,*LJ
Mässa,*LJ
Sommarmusik
*Jenny Bergtröm, teol.stud
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Juli
15

Gudstjänst,*ÅK
kl. 16.00
Sommarmusik
kl. 19.00

Augusti
19

Sommarmusik
kl. 19.00

Tallgården

Musikandakt med Martin Runborg varannan
onsdag, jämna veckor kl 11.00

I rådande tider kan Gudstjänster,
Konserter och Mässor ändras, håll
dig uppdaterad med information på
församlingens anslagstavlor, hemsida och facebook.

Augusti
2
9
16

V Karaby kyrka
kl.10.00
Hofterup kyrka
kl.10.00
Hofterup kyrka
kl. 10.00

Mässa,*ÅK
Mässa,*ÅK
Mässa,*ÅK
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Expeditionen är belägen i Granstugan
Expeditionen är stängd
H O Möllers väg 10, 244 71 Dösjebro
måndagar och fredagar
Vi har öppet vardagar 10-12.
under veckorna 25-33
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
e-post: lise-lott.jonsson@svenskakyrkan.se
sms: 0736 552251
Komminister:
Åsa Kalén
tel: 046 300434
e-post: asa.kalen@svenskakyrkan.se
sms: 0736 552455
kyrkomusiker:
Martin Runborg
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
Cecilia Nilsson
tel:046 300433
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

Här når du oss i pastoratet

VÄSTRA KARABY, HOFTERUP
OCH DAGSTORPS PASTORAT

