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En ovanligt vanlig morgon

Jag tror ni alla kan känna igen er i känslan när allt bara kör ihop sig och ingenting vill stämma. När insikten
att man nog skulle stannat i sängen hela dagen drabbar redan vid morgonens tandborstning.
Just en sådan morgon blev min erfarenhet för en tid sedan. På kvällen morrade jag över det kompakta vintermörkret, mörkt på morgonen och mörkt på väg hem från jobbet, hur kul kan det vara…?! Vad är det för fel
på sol och värme, som är min ständiga längtan…
Morgonen kom alldeles för fort. Klockan ringde och jag var helt yrvaken, känslan av att jag nyss somnat
upplevdes i hela kroppen. Såklart var det mörkt ute och temperaturen precis under nollan. Väl vid frukostbordet välter jag ut kaffekoppen, bränner mig och tvingas byta kläder.
Kommer ut till bilen och kämpar med att få bort all is på fönsterrutorna. Krånglar mig ut ur byn, vilket inte
är det lättaste eftersom vi ska få fyrspårig järnväg och hela byn är i princip en byggarbetsplats. När jag till
sist kommit igenom all lera och väjt för ett antal underliga fordon så inser jag att nycklarna till jobbet ligger
kvar hemma på byrån. Vad göra, annat än att vända och köra igenom bygget ännu en gång? Hämtar nycklarna och ger mig i kast med att ta mig ut ur byn för andra gången inom loppet av en kvart.
När jag äntligen kommer ut på 108:an mot Kävlinge är jag mer än lite irriterad. På vem och på vad? På
mörkret, på all trafik, på min egen glömska och på att jag inte kan kontrollera mitt humör. Självklart får Gud
en känga också, här ska jag tjäna dig, men din hjälp lyser med sin frånvaro i mörkret!
Då hastigheten byts från 90 till 70 går en varm känsla genom min kropp och jag känner en påtaglig närvaro
fastän jag är ensam i bilen. Gud mitt i vardagen. Helt plötsligt byts min ilska mot ett stort leende på mina
läppar. Insikten drabbar mig starkt, såklart är Gud nära mitt i alla mina triviala vardagsbestyr – det är ju bara
jag som inte har tid att lyssna. Tiden är knapp, kaffet rinner över köksbordet, mörkt ute och min by är som
en byggarbetsplats, min inre stress gör mig glömsk – men visst är Gud där, alldeles nära, om jag vill, om jag
bara ger utrymmet och om jag vågar lyssna.
Gud, jag lägger även denna dag i din hand, sedan du välsignat den tar jag den tillbaka. Med ännu en insikt
rikare kom jag slutligen fram till jobbet och var redo för ny en dag i tjänst. Tänk att Gud ständigt kallar oss
ut mitt i vardagen och uppmanar oss att tjäna honom med glädje, trots allt eller på grund av allt…

Lise-Lott Jönsson, Kyrkoherde
Du vet väl att vi kontinuerligt uppdaterar vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
och att du kan följa oss på Facebook

Lunchmusik
i Hofterup kyrka

MÄSSA I KÄRLEKENS
TECKEN

Vi lyssnar på musik i Kyrkan från kl. 11.30
och har en kort andakt.
25/4 Martin Runborg spelar piano.
Därefter delar vi en enkel måltid i
Kyrkstugan kl. 12.00.
Nästa tillfälle blir den 23/5.
Välkomna!

På Fastlagssöndagen den 3 mars kl. 14.00
firar vi Kärleksmässa i Västra Karaby kyrka.
Karaby kyrkokör medverkar.
Efter mässan serveras fastlagsbullar.

Välkomna på träffar
om Dag Hammarskjöld
Under våren finns möjligheter att under
några måndagskvällar stifta bekantskap
med Dag Hammarskjöld.
Träffar den 20/5, 27/5, 3/6 och den 6/6.
Vi avslutar med en studieresa till
Backåkra. Begränsat antal platser.
Anmälan till Åsa senast den 1/5.

Fortsatt restaurering
av kalkmålningarna i
Hofterup kyrka.
Detta innebär att kyrkan återigen är stängd
mellan den 4 februari
och 15 april.
Dagstorp kyrka öppnar
den 30 mars.
Sopplunchavslutning med underhållning
våren 2019 i Granstugan den 16/5 kl. 12.00
då det serveras smörgåstårta

Dagstorps kyrkogård
Sommarens torka har tagit hårt på buxbomshäckarna, de har blivit gula och bladen har
fallit av på stora partier. Det har konstaterats
att de drabbats av en svampsjukdom men inte
av den aggresiva buxbomsjukan.
Jorden kommer att gödslas utifrån de resultat
vi fått vid jordanalyserna som gjorts och
häckarna kommer att klippas under säsongen
vid torr väderlek.
Rekomendationerna är att hålla god
hygien med verktyg och vi ber er också om
att inte plantera nya buxbomsplantor på
kyrkogården.
Vi hoppas att med våra åtgärder så småningom få gröna och friska buxbomshäckar.

Välkommen på
vuxenpysselkväll
med
tema Påsk!
Vi ses torsdagen den 4/4 kl. 18.00 i Granstugan. Vi håller på till ca kl. 20.30.
Här finns möjligheten att göra sitt eget
påskpynt på olika stationer tillsammans
med Bibbi, Elin Maria och Åsa.
OBS! Begränsat antal platser, och anmälan
krävs. Material betalas på plats.
Anmäl via epost till
asa.kalen@svenskakyrkan.se
senast den 29/3.

PÅSKTIDER
Den 18/4 firar vi Skärtorsdagsmässa
kl. 19.00 i Dagstorp kyrka
Flöjtsolist: Jörgen Tånnander
Långfredagen den 19/4 är det
Musikgudstjänst kl. 15.00 i Hofterup
kyrka där Dam-projektkören framför ett
Stabat Mater.
På Påskdagen den 21/4 firar vi en Festmässa i
Västra Karaby kyrka kl 11.00 där kyrkokören medverkar.
Efter mässan inbjuds alla deltagare till påsklunch i
Granstugan.
Anmäl ditt deltagande till lunchen senast den 14/4, till expeditionen 046-77 10 35,
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se

Gudstjänster/Andakter/Konserter
i kyrkorna

februari

maj

17 V Karaby kyrka
kl. 10.00
Mässa, *ÅK
24 V Karaby kyrka
kl. 10.00
Mässa, *LJ

5

mars
3
10
17
24
27
31

V Karaby kyrka
kl.. 14.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
V Karaby kyrka
kl. 10.00
V Karaby kyrka
kl. 08.30
V Karaby kyrka
kl. 10.00

april
7
9
14
18
19
21
23
24
28

V Karaby kyrka
kl. 10.00
11 V Karaby kyrka
kl. 13.00
12 Hofterup kyrka
kl. 10.00

Mässa, *ÅK
Konfirmation, *ÅK
Mässa, *ÅK

Kärleksmässa, *LJ
Mässa, *ÅK
Mässa, *LJ
Mässa, *ÅK
Morgonmässa, *LJ
Mässa, *LJ

i Granstugan

februari
27

kl. 08.30

Morgonmässa, *LJ

mars
7
24

kl. 18.30
kl. 14.00

Vardagsmässa,*LJ
Familjegudstjänst, *ÅK

V Karaby kyrka
kl. 10.00
Mässa, *ÅK
april
OBS! Kyrkstugan
kl. 18.30
En stund i stillhet,*ÅK
11 kl. 18.15 Vardagsmässa,*LJ
Dagstorp kyrka
22 kl. 14.00 Familjegudstjänst, *ÅK
kl. 18.00
Filmmusikgudstjänst*LJ,ÅK
25 kl. 18.30 Vardagsmässa,*LJ
Dagstorp kyrka
kl. 19.00
Skärtorsdagsmässa, *ÅK
Hofterup kyrka
kl. 15.00
Musikgudstjänst, *LJ
V Karaby kyrka
på Tallgården
kl. 11.00
Festmässa, *LJ, ÅK
Dagstorp kyrka
Musikandakt med Martin Runborg
kl. 19.00
Sankt Georgsgudstjänst, *ÅK
Dagstorp kyrka
varannan onsdag jämna veckor på
kl. 08.30
Morgonmässa, *ÅK
Tallgården i Dösjebro kl. 11.00.
Hofterup kyrka
kl. 10.00
Mässa, *LJ

Dela liv fortsätter i vinter.

Vi ses följande dagar i Granstugan, Dösjebro kl. 18.00
över en enklare måltid och samtalar om följande tema:
11/3 Tro
8/4 Salighet
29/4 Enkelhet
Det är drop-in, ingen föranmälan krävs.
Välkomna!

25/2 Unga Astrid

		
		

23/3 The Danish
Girl
		
		
		

15/4 Kristi sista
frestelse
		
		
		
		
		
		

13/5 Rosens namn
		

		
		

FILMKVÄLLAR

Unga Astrid (danska: Unge Astrid) är en dansk-svensk dramafilm från 2018.
Filmen är en fri tolkning av Astrid Lindgrens ungdomsår, och utspelar sig i
huvudsak på 1920-talet.
The Danish Girl är en brittisk-amerikansk biografisk dramafilm från 2015, 		
regisserad av Tom Hooper, baserad på en roman med samma namn av David
Ebershoff från år 2000. Eddie Redmayne spelar Lili Elbe/Einar Wegener, den
första personen i världen som genomgick en könskorrigering, och Alicia 		
Vikander spelar hennes hustru Gerda Wegener.
I början av filmen är Jesus (spelad av Willem Dafoe) plågad av att Gud har 		
ett syfte för honom, ett syfte han inte kan förstå. I sin förtvilan över detta söker
han fjärma sig från Gud genom attt vara en syndare. Bland annat så bygger han
kors åt romarna som används vid korsfästelser, en nog så intressant antydan om
vilket öde som väntar honom. Efter att ha slutat försöka bekämpa sitt öde får vi
isället följa en Kristusgestalt vi är mer bekant med, predkaren och frälsaren.
Några av de typiska händelserna i en film om Jesus betas av, bland annat i
templet i Jerusalem och återuppväckelsen av Lasarus.
Året är 1327. Den unge benediktinermunken Adso från Melk och hans
tillfällige franciskanske läromästare William av Baskerville kommer till ett
kloster i Norditalien, där en av munkarna nyligen mystiskt dött.William följer
ledtrådarna. Fler och fler munkar dör emellertid, och det står snart klart att någon
hemlighet i klostrets bibliotek har med saken att göra.

Vi ses i Granstugan, Dösjebro kl. 18.30 (OBS! Ny tid) för att se film tillsammans.
Kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris från kl. 18.00.

Dopängel

Välkomna på
famlijedag
och utdelning
av dopänglar
Den 24/3 är ni hjärtligt välkomna mellan
kl.14.00-16.00 till Familjedag i Granstugan.
Vi äter, pysslar, sjunger och leker.
De som döptes under 2018, får en inbjudan att
komma och hämta sina dopänglar.
Anmälan till Åsa, senast den 18/3, mejla till
asa.kalen@svenskakyrkan.se
Skriv hur många ni är, barnets namn och
eventuella allergier.

Dopänglarna hängs upp i våra kyrkors dopträd vid
varje dop. Änglarna tillverkas av Bibbi i betong.

OBS!
Under vecka 8 och vecka 16 är
det ingen barnverksamhet.

Annandagpåsk - familjedag i
det gröna

Välkomna till öppet hus i Granstugans
trädgård i Dösjebro den 22/4 kl.14.0016.00 med Åsa och Elin Maria.
Vi startar med en tipsrunda, för att
sedan leka och grilla korv.
Vi avslutar dagen med sångstund.
Kom och umgås en stund.

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 0702-970439.
Först till kvarn gäller (plats för 10 barn
och 10 föräldrar/grupp).
Ingen kostnad.
Datum:
16/2
9/3
6/4
4/5

1-2 åringar: kl. 09.15-09.45
3-5 åringar: kl 10.00-10.30

Vi kommer framöver att presentera
personalen och börjar i detta nummer
med två av medarbetarna.

Elin Maria Hjorth arbetar som pedagog och
barnkörledare. Hon bor i Dösjebro med man och två
barn. I pastoratet ansvarar hon för öppen verksamhet
med babyrytmik för föräldralediga, leder två barnkörer
och startar nu upp Musiklek för barn i vuxnas sällskap,
det blir också besök på förskolan i Dösjebro en gång i
månaden där hon sjunger med barnen.
Arbetetet består också av en juniorgrupp för
mellanstadiebarn samt konfirmandarbete. Detta är
några av de saker Elin Maria arbetar med och som ni
förstår älskar hon musik vilket också speglar hennes
fritidssysselsättningar.

Gunilla Hilding arbetar som kamrer.
Bor i Dösjebro. Familjen består av man, hund och
katt samt två utflugna döttrar. Hennes arbetsuppgifter
är att arbeta med ekonomi, begravningsverksamhet,
bokning av förrättningar och många andra
administrativa arbetsuppgifter som ska göras på
expeditionen i pastoratet, med andra ord, lite som
spindeln i nätet. På fritiden gillar hon att pyssla med
hem och trädgård samt sömnad och annat handarbete,
att resa är också något hon gärna gör, sjunger även i
Västra Karaby kyrkokör.

Dam-projektkör!
Är du en van körsångare som kan läsa noter?
Har du inte möjlighet, eller kanske lust, att sjunga i kör varje vecka? Då är kanske det här projektet
något för dig.
Tillsammans med vokalensemblen Cantrices träffas vi och övar fem lördagar under februari- april och
framför det hela på Långfredagen den 19/4 kl. 15.00 i Hofterup kyrka.
Det som vi övar på är ett Stabat Mater för damkör, cello och piano, nyskrivet av Martin Runborg.
Stabat Mater är en text från medeltiden och handlar om den smärta Maria känner när hennes son, Jesus, korsfästs. Många kompositörer har satt musik till denna text och på Långfredagen i år uruppförs
ytterligare ett.
För detta projekt krävs provsjungning.
Övningstillfällena är följande lördagar 23/2, 9/3, 23/3, 6/4 samt 13/4 kl 11.00-12.30.
Ta kontakt med Martin Runborg för mer info och
provsjungning.
martin.runborg@svenskakyrkan.se
073-6552452

Filmmusikgudstjänst

På palmsöndagen den 14/4 firar vi en
annorlunda gudstjänst i Dagstorp kyrka.
Då är det filmmusik som gäller, filmmusik på orgel!
Med hjälp av denna musik gestaltar vi
påskens fantastiska historia och går från
död till liv under en händelserik timme.
Vem vet- kanske spelas temat från just
din favoritfilm?
Är du nyfiken på hur det ser ut uppe
på orgelläktaren, kanske vill testa att
spela på orgeln eller få reda på hur man
lyckas spela så många teman på samma
gång?
Bara stanna kvar efteråt så löser Martin
det.

Sugen på att konfirmera dig?
Det läsår man fyller 15 kan man konfirmera
sig i pastoratet.
Under hösten 2019 och våren 2020, har vi följande alternativ: “Lov-konfa” under v. 44 och
“Söndagsgruppen”.
Håll utkik i nästa kyrknytt, då kommer mer
utförlig information och tider.
Frågor?
Ta kontakt med
asa.kalen@svenskakyrkan.se

Vi har swish

Vårt swishnummer är:
1236526727
Du kan antingen använda vårt
swishnummer eller vår QR-kod.
Glöm inte att meddela till vad
du swishar.

Under våren 2019 firar vi att
Pilgrimsvägen Skåne Blekinge
fyller 10 år.
Vi samlas för att vandra våra leder,
samtala om pilgrimsliv och andlig
hälsa och fördjupning, kristen tro
och rättvisa, fred och solidaritet med
skapelsen, Temat för jubileet är Vandringsfolket.
Jubileet arrangeras i samarbete mellan Pilgrimscentrum i Lund, Lunds
domkyrkoförsamling och Lunds
pastorat,Lunds stift och stiftets alla
pilgrimsförsamlingar, Lunds kristna
råd och SENSUS. Mer info,
www.pilgrimsvagen.se

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.
telefon:
e-post:
hemsida:
facebook:

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

Kyrkoherde:
Lise-Lott Jönsson

tel: 046 300431

e-post:

lise-lott.jonsson@svenskakyrkan.se

Komminister:
Åsa Kalén

tel: 046 300434

e-post:

asa.kalen@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker:
Martin Runborg

tel: 046 300436

e-post:

martin.runborg@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog och barnkörledare:
Elin Maria Hjorth tel: 046 300439

e-post:

elinmaria.hjorth@svenskakyrkan.se

Ass. i församlingstjänst:
Gunilla Johansson tel: 046 300435

e-post:

gunilla.b.johansson@svenskakyrkan.se

Kamrer:
Gunilla Hilding

e-post:

gunilla.hilding@svenskakyrkan.se

tel: 046 300430

Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård ”äldre delen”:
Bengt Andersson
tel: 046 300437
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
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

