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Västra Karaby, Hofterup och
Dagstorp pastorat

Påsk = Ägg
”Ryskt ägg från början av 1900-talet”



ÄGGET 
ÄR 

LÖST !
Det är ingen risk att det blir 
för mycket uppståndelse kring 
Påsken. En tom grav och några 
kvinnors upphetsade vittnes-

mål om en ljus gestalt, på detta fundament vilar faktiskt den världsvida 
kyrkan. Den tredje dagen är den största, eftersom den låter oss veta att 
livet är obesegrat och att inget är viktigare än tro, hopp och kärlek.
Hur många tänker så, bland gula fjädrar, påskris och handmålade ägg? 
Några har förvandlat äggkokandet till en skön konst och kan in i evig-
heten kivas om den perfekta konsistensen på ett ägg. Ägget är också 
en symbol för uppståndelsen och insikten om att det utanför en liten, 
begränsad och inkapslad tillvaro finns något som är oändligt mycket 
större. Det är alltså ingen tillfällighet att äggen är ”lösa” under Påsken. 
Tyvärr är det allt färre som vet varför. Att man gärna firar tidiga guds-
tjänster på Påskdagens morgon är för att man då kan få se solen dansa 
av glädje över Kristi uppståndelse och att nytt liv uppstår ur den mörka 
och kalla jorden. Det som dött litet, svagt och kanske till och med för-
aktat har fått ny kraft och nytt mod.
Människan kan bestiga de högsta berg och åka hit och dit i rymden. 
Visst är det fantastiskt! Ännu mer fantastiskt hade det varit om män-
niskan kunnat ordna det så, att det mest elementära i livet t.ex. mat 
och vatten inte var en ständig bristvara för så tröstlöst många miljoner 
medmänniskor, som tycks leva på en evig Långfredag. Många vandrar 
på via Dolorosa, lidandets väg, men det finns också en Kärlekens väg - 
kanske börjar den där via Dolorosa slutar, men att tro på det vi inte kan 
se innebär inte att vi inte skall älska det vi ser i vår värld; de som be-
höver oss här och nu. Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. 
”Du skall älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa såsom Dig själv!”
En God, Glad och Hoppfull Påsk allesammans!

Sven-Erik Palmbring
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Den årliga bussutfärden ......
Utflykten ger rum den 15 maj. Avfärd med buss från Granstugan 
kl. 18.00. Vi åker till Solberga kyrka (strax utanför Skurup, Ville 
församling). Efter andakt och guidning i kyrkan  (glöm inte att titta 
på krucifixet från 1500-talet) fortsätter vi till Mossby kaffestuga och 
därefter blir det hemfärd.
Anmälan till expeditionen senast den 11 maj tel: 77 10 35

För andra året sjunger Västra Karaby 
och Billeberga kyrkokörer passions-
musik tillsammans. Den 1 april blir 
första framträdandet i Västra Karaby 
kyrka kl. 16.00 och andra framträdan-
det i Billeberga kyrka kl. 18.00. 



1 april, Palmsöndag
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Gudstjänst
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Körkonsert
Västra Karaby och 
Billeberga kyrkokörer sjunger 
passionsmusik

5 april, Skärtorsdagen
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Skärtordagsmässa

6 april, Långfredag
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst
Kören medverkar

8 april, Påskdagen
Hofterup kyrka kl. 08.00
Påskotta
Solist: Therese Hasselgren
Påskfrukost i Kyrkstugan efter 
gudstjänsten.

9 april, Annandag påsk
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Emmausmässa
Kören medverkar

Gudstjänster 
och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med 

reservation fär ändringar

april 15 april, 2 i påsktiden
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

22 april, 3 i påsktiden
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

25 april, onsdag
Granstugan kl.14.30
Vardagsbön

27 april, fredag
Granstugan kl.14.30
Vardagsmässa

29 april, 4 i påsktiden
Västra Karaby kyrka 11.00
Gudstjänst 

maj
5 maj, lördag
Västra Karaby kyrka kl. 13.00
Konfirmation (Dösjebrogruppen)
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Konfirmation (Hofterupsgruppen)

6 maj, 5 i påsktiden
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa



13 maj, Bönsöndagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 17.00
Körkonsert
Hodiekvintetten från Oxie 
sjunger Mariamusik

17 maj, Kristi himmelfärds dag
Hofterup kyrka kl. 08.00
Otta

20 maj, Söndagen före pingst
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

23 maj, onsdag
Granstugan kl. 14.30
Vardagsbön

25 maj, fredag
Granstugan kl. 14.30
Vardagsmässa

27 maj, Pingstdagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Gudstjänst 

28 maj, Annandag pingst
Hofterup kyrka kl. 19.00
Musikgudstjänst

juni
3 juni, Heliga trefaldighets dag
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

5 juni, tisdag
Familjegudstjänst vid ån i Dösje-
bro kl. 18.00
Våravslutning för barn-
arbetet

10 juni, 1 e. tref.
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

Tankar på Karaby backar



Räkna med Gud

På det gamla läroverket i Karls-
hamn, hade jag under några år en 
lärare som med stor energi försökte 
övertyga mig om att lösningen av 
en ekvation var lika spännande som 
en berättelse av Doyle eller Dumas. 
Han lyckades inte! För mig är X 
fortfarande mest en symbol för trista 
sifferuppställningar och ångestfyllda 
provräkningar.
På gymnasiet gick jag latinlinjen och räddade mig på så sätt undan 
sifferproblematiken. På sin höjd kunde man med gymnasistens 
anspråksfulla livsleda konstatera att världen är fyrkantig. Den upp-
fattningen delas knappast av naturvetarna, men passade på sätt och 
vis in på antikens världsbild. Berömda tänkare beskrev då gärna 
världen med talet 4. Tankar kring de fyra väderstrecken, årstiderna, 
de fyra elementen (luft, vatten, eld och jord) ledde till att fyrtalet 
blev världens tal.
Siffran 3 har alltid varit viktig i den kristna tron och tankevärlden. 
Det har lett till uttryck som tredje gången gillt och alla goda ting är 
tre. Men tretalet är också en gammal symbol för Gud: 
I Bibeln återkommer tretalet ständigt. Jona var tre dagar i valens 
mage. Till Petrus säger Jesus: Innan hanen galer skall Du förneka 
mig tre gånger. Det är tre dagar mellan Jesu död och uppståndelse. I 
en av Bibelns vackraste texter, Kärlekens lov, i det första Korintier-
brevet finns Pauli berömda formel om tro, hopp och kärlek. Tretalet 
står också som en enhet (Treenigheten), Fader, Son och Ande. På 
samma sätt kan en människa beskrivas som bestående av kropp, 
själ och ande.
Adderas 4 och 3 blir summan 7. I Bibeln står sjutalet för det per-
fekta och fullkomliga. Skapelseveckan innebar sex arbetsdagar och 
en vilodag för Gud. Enligt Jesaja (Gamla Testamentet) är Andens 
gåvor 7: Gudsfruktan (respekt), fromhet, kunskap, styrka, råd, 
förstånd och vishet. Motpolen finns i de sju dödssynderna: högmod, 
40-vrede, avund, girighet, lättja, frosseri och otukt.  Den äldsta 



kända kristna bönen, Fader Vår, är indelad i sju bönepunkter. När 
Petrus frågar Jesus hur många gånger man bör kunna förlåta en män-
niska blir svaret 7 gånger 70, alltså oändligt många gånger. Någon 
minns kanske filmen 491.( med bl.a. Lena Nyman )? Denna obegrip-
liga titel blir följaktligen mera begriplig om man känner till kristen 
tros och tankevärld.
I det sekulariserade Sverige är siffran 40 mest en symbol för rela-
tionskriser och omvärderingar. Alla ordentliga svenskar förväntas 
genomgå en 40-årskris. En graviditet kan beskrivas som 40, 40 
veckor, eller ännu bättre 7 och 40 dagar. I Bibelns värld är siffran 40 
en symbol för väntan på att något skall fullkomnas. Även det som 
börjat destruktivt kan fullkomnas till något gott. Syndafloden varar i 
40 dagar. Israeliterna vandrade 40 år, på väg till Kanans land. Jesus 
fastade i 40 dagar innan han började sin verksamhet. Fastetiden som 
börjar på Askonsdagen varar i 40 dagar fram till Påsk Det är också 
40 dagar mellan Påskdagen och Kristi Himmelsfärdsdag. 40 är även 
talet för väntan och förberedelser.

Visst är det spännande och tankeväckande att siffror och matematik 
också kan leda till att vi alltid kan räkna med Gud.

Sven-Erik Palmbring

Våravslutning vid ån
5 juni 
kl. 18.00

har barnverksamheten sin våravslutning, familjegudstjänst  och korv-
grillning vid ån i Dösjebro. Om vädret inte tillåter uteaktiviteter flyttar 
vi in i Granstugan.



Var och vem
Pastorsexpeditionen är belägen i Granstugan, Dösjebro:

 H O Möllers väg 10, 244 71 Dösjebro    77 10 35
öppet vardagar 10-12

e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby

fax: 77 64 57 

Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring, expedition ....     77 64 55  
    hem ..............     77 21 13

 mobil ............ 0730 510961
e-post: svenerik.palmbring@telia.com

Vik. komminister, Håkan Eilert, expedition ....       77 64 56
  hem .............         77 10 65
Prästerna finns tillhands för enskilt samtal eller bikt efter överenskommelse

Församlingsass., Britt-Marie Holmgren, expedition .....    77 10 35 
Kyrkomusiker, Martin Hasselgren, expedition ..............    77 10 35

Kyrkorådens ordförande:
Pastorat: Torsten Andersson ..........................................    77 57 90
Dagstorp: Mats Berg ......................................................    77 18 07
V. Karaby: Carina Wenliden .........................................    77 19 96
Hofterup: Ulf Lundgren ................................................    77 59 75

Församlingshem:
Granstugan, Dösjebro .....................................................    77 10 79
Kyrkstugan, Hofterup .....................................................    77 57 01
Dagstorp församlingssal .................................................    77 19 69

Kyrkogårdsärenden:
Kontakta pastorsexpeditionen eller vaktmästana för respektive kyrka:
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarssson ............ 0706 700043
Dagstorp kyrkogård, Gert Sandberg ..................... 0703 704368
Hofterup kyrkogård, Anders Karlsson .................... 0702 572497 

Periodisk tidskrift
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring


