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       Vårkänning
Det speciella ljus som hör våren till speglar såväl hopp som vemod. Årens och årstider-
nas gång påminner om födsel och om åldrande. För vart år tycks tidscykelns hjul snurra 
allt fortare, nuets ögonblick, lyckans korta stunder, känns omöjliga att fånga upp. Kan-
ske hör det vår tidsålder till, med ständiga förändringar, nya ”processer” och en övertro 
på den möjlighet som många tror finns just i att ständigt förändra. 

Tankar finns på att förändra pastoratsindelningarna i Lunds stift. Det är ingen nyhet i sig, men det kan alltid 
finnas anledning att fundera över motiven; Vem eller vilka lyfter fram idén och varför?
Stordrift i kyrklig regi - att t.ex. Kävlinge kommun skulle bli ett eller möjligtvis två pastorat finns redan som 
tankemodell. Personligen har jag svårt att hitta några som helst fördelar för V:a Karaby pastorat (som består 
av församlingarna: V:a Karaby, Hofterup och Dagstorp) i en sådan huggsexa. Det drabbar den småskalighet 
och kyrkliga närvaro, som under 1000 år varit en självklarhet även i mindre sammanhang, mindre byar och 
mänskliga gemensamheter och angelägenheter. Det kan bara öka främlingskapet för kyrkan, försämra vår egen 
ekonomi plus att beslutfattarna kommer att finns allt längre bort från det egna närområdet.
Vi har inga av de problem som anses vara anledningen till tankar om nödvändigheten av stora sammanslag-
ningar, förlåt Biskopen, ”samgåenden” skall det förstås heta! Ordens och språkets makt är stor! Det är smidigt 
avväpnande att kalla ett kalhygge för föryngringsyta, men såren i skogskroppen blir knappast vackrare av ett 
elegantare ordval i byråkraternas pärmar.
Känslan för vår kyrka är alltid en känsla av närvaro, närhet och tillgänglighet. Vårkänningens ljus sköter Gud, 
den allmakt som råder över liv och död, men våra kyrkors vara är alltid ett mänskligt ansvar och engagemang.
  Vad känner Du i vårens tid?
Jag vill också önska alla församlingsbor, förtroendevalda och arbetskamrater en riktigt glädjefull och välsig-
nad Påsk!
Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde



Har du sett att Hofterups kyrka och kyrkogård är  
upplyst kvällar och nätter?
Även Västra Karaby kyrka och kyrkogård har fått ny 
belysning, men den är inte helt färdigställd än.
Om inte Dagstorp kyrka och kyrkogård är upplyst när 
du får detta församlingsblad är det bara en tidsfråga 
innan det sker.
Belysningen gör att det ser trevligare ut men medför 
även att du ser något när du kommer ut från kyrkan 
kvällstid och att kyrkogården inte blir så ”skräckinja-
gande” mörk.

Hofterup kyrka nattetid

Om du missade Skånepolisens kör när de gäs-
tade Västra Karaby kyrka i december får du en 
ny chans att lyssna på dem och deras vårkonsert 
i Västra Karaby kyrka den 18 maj kl. 18.00



Gudstjänster 
och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med 

reservation för ändringar

april
6 april, 3 i påsktiden
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

mars
11 mars, tisdag
Västra Karaby kyrka kl. 18.30
Passionsgudstjänst

16 mars, Palmsöndag
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

20 mars, Skärtorsdagen
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Skärtordagsmässa

21 mars, Långfredag
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst
Kören medverkar

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

24 mars, Annandag påsk
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Emmausmässa
Kören medverkar

26 mars, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

28 mars, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa
30 mars, 2 i påsktiden
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

  Varför äter vi så mycket ägg till 
påsken? 

Jo, för att våren sätter fart på 
hönorna så att de börjar värpa

igen efter vintern. 
Förr fick man inte äta ägg under 

fastan, vilket innbar att när 
påsken kom och det blev tillåtet 

igen, fanns det rejäla lager 
med ägg.

 Ägget är också en symbol för 
uppståndelsen.



6 april, 3 i påsktiden
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

13 april, 4 i påsktiden
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
20 april, 5 i påsktiden
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

23 april, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

25 april, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

26 april, lördag
Västra Karaby kyrka 13.00
Konfirmation 
Dösjebrogruppen
Västra Karaby kyrka 16.00
Konfirmation
Hofterupsgruppen

27 april, Bönsöndagen
Västra Karaby kyrka 11.00
Mässa

maj
1 maj, Kristi himmelsfärds dag
Hofterup kyrka kl. 08.00
Otta
Qvärlövs Sträng och Pipa

4 maj, Sön före pingst
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

11 maj, Pingstdagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

12 maj, Annandag pingst
Hofterup kyrka kl. 19.00
Musikandakt

18 maj, Heliga trefaldighets dag 
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Vårkonsert
Skånepolisens kör

25 maj, 1 e. tref
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

28 maj, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

30 maj, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa
Granstugan kl. 18.30
Våravslutning
för barn och ungdomsarbetet.
Vi gästas av trollkarlen Danini.

juni
1 juni, 2 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

8 juni, 3 e. tref
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

24 mars, Annandag påsk
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Emmausmässa
Kören medverkar

26 mars, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

28 mars, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa
30 mars, 2 i påsktiden
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

Programändring
Den tidigare annonserade möjlig-
heten av en konsert med Wiehe/ 
Werup i slutet av mars har vi-
sat sig vara en omöjlighet och 
blir därför inte av under våren.



Tänk så mycket som hänt i dopets historia, bara här i våra trakter. Ta t ex den ”oförsiktiga och 
framfusiga jordegumma” som år 1800 i Svalöv döpte en liten flicka i svagdricka? Jordegum-
man – dvs barnmorskan – hade säkert de bästa intentioner; folket vid den här tiden ville gärna 
att barnen skulle bli döpta så snart som möjligt efter födelsen. I ödsliga bygder, om det var 
långt till kyrkan, kunde dopet ske i hemmet men helst skulle det äga rum i kyrkan, i gudstjäns-
ten (och förstås förrättas av en präst).
   Ofta idag diskuteras termerna ”fadder” respektive ”gudmor” och ”gudfar”. Det vanligaste är 
att dopbarnet får en eller två faddrar, men ibland önskas också en ”gudmor”. Förr i tiden var 
gudmors uppgift att bära barnet till kyrkan. Föräldrarna var ofta inte ens med vid dopet; på en 
bild från 1840-talet ser man i en skånekyrka prästen, gudmor samt två faddrar samlade med 
barnet vid dopfunten.
   En annan lustig detalj är att föräldrarna inte fick tala om vad barnet skulle heta för någon an-
nan än gudmor, för hade de gjort det hade barnet blivit ”skvalleraktigt”!
  Dopvattnet ansågs besitta magiska krafter, t ex kommer det ett råd från Småland att en fattig 
torpares son och en rik bondes dotter ej bör döpas i samma vatten, för då kommer de att gripas 
av kärlek till varandra och inget kommer att kunna skilja dem åt…. 
   Det var inte ovanligt att dopgäster hade med sig små pluntor till kyrkan för att roffa åt sig 
lite av det heliga vattnet som de sedan använde som medicin. Man trodde också att om det 
nyfödda barnet tre dagar i rad tvättades med dopvatten så skulle det aldrig behöva använda 
glasögon. Slog man sedan ut vattnet över en krusbärsbuske skulle barnet få lockigt hår…
   Och när sedan den långa, högtidliga dagen var över ”lades barnet i vaggan att sova med dop-
kläderna på och gudmor kommenterade: nu ska han sova länge, så blir han snäll”!

 (ur Dopseder av Bengt-Arne Person, tryckt i Kulturens årsbok 1957)

 

Några ord om

D
O
P
E
T

förr



         Danini 

(Dan Kirsch) ”ett säkert kort” 
kommer till våravslutningen 
för både barn och juniorer den 
30 maj kl 18.30 i Granstugan. 
Både barn, ungdomar och vuxna 
är hjärtligt välkomna att försöka 
genomskåda hans trollerikon-
ster och att i övrigt vara med på 
våravslutningen.

Bussen avgår kl. 18.00 den 20 maj från 
Granstugans parkering. Färden går till 
Tåssjö kyrka i Munka Ljunby församling 
med efterföljande cafébesök på konditori 
Centrum i Munka Ljungby.
Anmäl dig senast den 16 maj till pastors-
expeditionen på tel: 77 10 35.
Kostnad: 50:-/deltagare.

Nästa nummer av Kyrknytt innehål-
ler hela programmet för Sommar-
musiken och utkommer inför starten 
den 11 juni i Dagstorp, med New 
Orleans Delight och sångerskan 
Marilyn Keller. Därefter följer ytter-
ligare åtta onsdagar med musikutbud 
i våra kyrkor.

 Vårutflykt

Almanackan fulltecknad-
framtiden okänd.

Det händer, men sällan, att 
en av oss verkligen ser den 
andre.
( Tomas Tranströmer)

Jag tänker aldrig på 
framtiden, 
den kommer tids nog.
(Albert Einstein)

Tankar på Karaby backar



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: 77 10 35
fax: 77 64 57
e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby

Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring, 
expedition: 77 64 55
hem: 77 21 13
mobil: 073 0510961
e-post: svenerik.palmbring@telia.com 
Komminister, Anna Sophia Bonde
expedition: 77 64 56
mobil: 073 6552455
e-post: a_s_bonde@hotmail.com

Prästerna finns tillhands för enskilt samtal 
eller bikt efter överenskommelse

Församlingsassistent, Britt-Marie Holmgren
mobil: 073 6552451
Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
mobil: 073 6552452

Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarsson 070 6700043
Dagstorp kyrkogård, Peter Hansson 070 3704368
Hofterup kyrkogård, Anders Karlsson 070 2572497 

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

Kyrkonämndens och kyrkorådens ordförande:
Kyrkonämnden: Torsten Andersson 77 57 90
Västra Karaby församling: Carina Wenliden 77 19 96
Dagstorp församling: Mats Berg 77 18 07
Hofterup församling: Ulf Lundgren 77 59 75

Periodisk tidskrift
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring


