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Nr 1: 2009
Jonas Gardell

i
Västra Karaby kyrka
den 28 april kl. 19.00.
Du behöver biljett som
kan hämtas gratis på pastorsexpeditionen från den
7 till den 24 april (endast
200 platser och max. 6 per
beställare).
Jonas Gardell är just nu
aktuell med boken:
Om Jesus
som släpptes i vecka 12.
Spännande? Det här är
bara början! Följ med Jonas Gardell på en omskakande spaning efter Jesus.
Hela royaltyn från den här
boken går oavkortat till
Stiftelsen Jonas Gardells
och Mark Levengoods
barnfond.

Val för livet
Jag är vägen sanningen och livet, säger Jesus i ett berömt och ofta citerat uttalande. Kanske inte så anspråkslöst eller saktmodigt, men dessa ord inspirerade bland annat en av de
klassiska ryska författarna, Dostojevskij till att säga: Om det inte är så som Jesus säger,
vill jag ändå tillhöra honom.
Vägen kallas kärlekens eller livets väg. Många vandrar längre eller kortare sträckor på den. Vägen går genom
ödemarker med brännande sol, men också förbi friska källsprång och genom svalkande skugga. Den leder
först till dödens port och därför bör man fråga sig om vägen i sig är det viktiga eller målet - Sanningen som
skall skingra allt töcken, all sorg och ångest. Den klarhet som gör att vi då inte längre skall behöva se såsom i
en spegel.
Vägen kan vara såsom en skola, en förberedelse för ett nytt annorlunda liv och då blir döden en ny födsel och
en övergång till ett nytt annorlunda liv och inte ett definitivt slut. Meningen med alltsammans kan vara att
söka efter meningen, men Sanningen kan redan vara oss given i Kristus.
Det är svårt att välja, speciellt om vi vill veta allt i förväg. . .
Våren visar vägen står det i en älskad psalm (nr 205), men vad eller vem skall visa vägen i kyrkovalet som
åter står för dörren, eller mera exakt 20 september? Förhoppningsvis skall inte kyrkligt arbete i första hand
återspegla politiska ställningstaganden. Jag har aldrig torgfört min egen politiska tillhörighet, eftersom jag
inte tycker att den skall vara avgörande för mitt kyrkliga arbete. Jag har inte heller märkt att politisk hänsyn
på något sätt påverkat eller avgjort de beslutande organens arbete här i pastoratet.
Vi är fortfarande tre församlingar i ett pastorat och det kräver ett engagemang, från förtroendevalda och församlingsbor. Kyrkan kan inte fungera utan er. Församlingarna bygger på er närvaro och på ert engagemang.
Ta därför Ditt ansvar, gör Din röst gällande och ta gärna kontakt med oss, med kyrkoråden i respektive församling, om Du vill vara med och påverka. Det kan vara ett val för livet.
Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde

Den 24 maj
gästar
Skånepolisens kör
återigen oss i
Västra Karaby
kyrka kl. 18.00.

Den 26 april gästar gospelkören South Gospel
Singers från Ljunits församling, Ystad kommun,
Västra Karaby kyrka 18.00.

Trio Colore gästar Hofterup kyrka
den 1 juni kl. 19.00 med ett sydamerikanskt program ”Yambé!”som
är en hyllning till poesins värld av
röst, rytm och färger.
Trio Colores medlemmar:
Qvärlöv Sträng & Pipa
Hege Waldeland, cello,
vid ottan Kristi himmelsfärds dag den
Eva Hallberg, sång,
Ing-Britt Niemand, piano.
21 maj i Hofterups kyrka kl. 08.00.

Felix Mendelssohn - Bartholdy
föddes för 200 år sedan i Hamburg.
Vår kantor Martin Hasselgren framför hans 32 orgelverk i Västra Karaby
kyrka vid 5 orgelkonserter under 2009.
Den 2:a konserten äger rum den 31
maj kl. 18.00.

Gudstjänster

och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med
reservation för ändringar

april
5 april, palmsöndagen

13 april, annandag påsk

28 april, tisdag

9 april, Skärtorsdagen

19 april, 2 i påsktiden

maj

Dagstorp kyrka kl. 11.00
Familjemässa
Musikalgruppen medverkar
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Skärtordagsmässa

10 april, Långfredag

Dagstorp kyrka kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst
Kören medverkar

12 april, Påskdagen

Hofterup kyrka kl. 08.00
Påskotta
Solist: Therese Hasselgren
Påskfrukost i Kyrkstugan efter
gudstjänsten.

Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Emmausmässa
Kören medverkar
Hofterup kyrka kl. 14.00
Ungdomsmässa
Konfirmanderna medverkar

22 april, onsdag

Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

Västra Karaby kyrka 19.00
Jonas Gardell
Biljetter krävs.

3 maj, 4 i påsktiden

Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

9 maj, lördag

24 april, fredag

Västra Karaby kyrka 13.00
Konfirmation - Dösjebrogruppen
Västra Karaby kyrka 16.00
Konfirmation - Hofterupsgruppen

26 april, 3 i påsktiden

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

Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa
Västra Karaby kyrka 18.00
Gospelmässa med
South Gospel Singers

17 maj, Bönsöndagen

Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
21 maj, Kristi himmelfärds dag
Hofterup kyrka kl. 08.00
Otta
Qvärlöv Sträng & Pipa
24 maj, söndagen f. pingst
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka 18.00
Konsert
Skånepolisens kör
27 maj, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön
29 maj, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa
Granstugan kl. 18.00
Våravslutning
för barn och ungdomsarbetet

31 maj, Pingstdagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Gudstjänst
Kören medverkar
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Orgelkonsert
2:a Mendelssohnkonserten med
Martin Hasselgren

juni
1 juni, Annandag pingst
Hofterup kyrka kl. 19.00
Musikandakt
Trio Colore med ”Yambé!”
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lördagar i månaden...
... är fritidsgården på Skönadalsskolan öppen i pastoratets regi. Från
18-23 spelar vi spel, fikar, lyssnar på
musik och pysslar; ja, lite av varje.
Ni som går på högstadiet är hjärtligt
välkomna! Hälsar Ninni och dom
andra...
På skolavslutning kommer vi också
att vara ute och vandra i byn.
Så vi ses i vimlet...

7 juni, Heliga trefaldighets dag
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

VÄLKOMMEN TILL
barnverksamhetens avslutning
fredagen den 29 maj KL. 18.00...
i Granstugan, Dösjebro
Vi grillar, leker lekar
& har lite tävlingar...
...och andra upptåg såklart!



Varför skall man rösta

Du har möjlighet att vara med och
forma framtidens kyrka, möjlighet att
vårda demokratin och utrycka samhörighet med Svenska Kyrkan.

Vem får rösta

Ctg`qdssu`k

Den som är fyllda 16 år på valdagen
och är medlem i Svenska kyrkan får
rösta i kyrkovalet.

Förtroendevalda

Regionalt – Stiftet

På stiftsnivå handlar det bland annat om
att bistå församlingarna på olika sätt såsom
rådgivning, utbildning och viss egendomsförvaltning. Högsta beslutande organ är
stiftsfullmäktige.

Nationell nivå – kyrkomötet

Det är kyrkomötet som tar de stora besluten såsom kyrkoordningen – som berör
hela den Svenska kyrkan.

De kallas förtroendevalda, de som fått
vårt förtroende att ta ansvar för Svens- Lokalt och framgångsrikt arbete
under den senaste mandatperioka Kyrkan under fyra år

Lokalt – Församling

Den lokala nivån, kyrkofullmäktige
med sin styrelse (kyrkorådet/kyrkonämnden) arbetar med församlingens
och pastoratets målsättning, verksamhet och ekonomi. Allt ifrån verksamheterna såsom barngrupper, körer, äldreträffar, diakoni – till förvaltningen av
våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar.

den.

Våra tre församlingar Västra Karaby,
Dagstorp & Hofterup lyckades genom
stor arbetsinsats att undslippa att bli sammanslagna till en församling. Att slippa
en sammanslagning var resultatet av ett
lokalt engagemang. Detta gjorde att vi nu
kan fortsätta vår lokala verksamhet i tre
enskilda församlingar.

Ditt Engagemang

Känner Du Dig nyfiken på vårt arbete och är intresserad av att engagera Dig – så är Du mycket välkommen. Vi behöver nya friska krafter och framför allt yngre som gör att vi har en bred representation ifrån våra
församlingsmedlemmar.
Kontakta expeditionen eller valnämnden för mer information om vårt arbete och Dina möjligheter att arbeta
för Din församling och Din Kyrka. (senast den 15 april)
Carina Wenliden (valnämnden) 046-77 19 96 eller 070-993 14 77

TANKAR PÅ KARABY BACKAR
”Det verkar som om vissa människor har ett behov av att hänga upp sig. Hur vi än beter oss är det fel.
Har de inte insett att livet är för kort för att vara smått?” (Gunnel Swärd)
”Ytterst få män tycker om att få det självklara förklarat för sig av en kvinna” (Baillie Saunders)
”Må himlen ge Dig allt som Ditt hjärta önskar (Ur Odyssén)
Den 19 maj går årets gemensamma bussutfärden av stapeln med
samling på Granstugans parkering kl. 18.00.
Färden går till Billinge kyrka där vi har en kort andakt. Därefter fortsätter vi till Trumpetarbostället där Lotta och Lennart Gunnarsson som
är tredje generationen lantbrukare på Trumpetarbostället hälsar välkomna till en kvällsfika.
Anmälan senast 14 maj till pastorsexpeditionen.
Kostnad: 50 kronor per person erlägges i bussen

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
Vik. komminister, Åsa Kalén
expedition: 77 64 56
mobil:
073 6552455
e-post:
asa.s.kalen@predika.nu
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
Kyrkstugan, Hofterup
Dagstorp, församlingssal

77 10 79
77 57 01
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

