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ORDBÄVNING
En jordbävning eller annan typ av naturkatastrof kan förvandla en plats i världen till ett
helvete på jorden. De av oss som arbetar mycket med det talade eller skrivna ordet känner intensivt uttrycksmedlens otillräcklighet.
I Bibeln beskrivs Jesus som Ordet, vilket vem som helst kan känna sig oförstående inför. Ordet är då inte i första hand bokstäver, utan mer ett existentiellt saldo, summan av allt Jesus gör och säger. Ordet fanns dessutom
innan allting annat fanns. Läs gärna Johannesevangeliets berömda prolog ! Ordet kan då tolkas som förekomsten av en väldig igångsättande kosmisk kraft. Vem eller vad har skapat de absoluta förutsättningar som krävs
för att universum skall fungera och liv finnas på jorden: slumpen, x-faktorn eller om man så vill Gud? Kanske
finns det även mer än ett universum. Det finns de som tror sig veta eller hoppas på, att det finns andra världar
än den här.
Makrofrågorna är svindlande och gränslösa och svaren aldrig självklara i något sammanhang. En Nobelpristagare i fysik formulerade sig nyligen så här: ”Vi sysslar med ungefär 4 procent av tillvaron”.
De stora perspektiven är underbart utmanande, men också kreativa och förlösande för hjärna och själ och de
kan även hjälpa en människa genom en svår kris. Det finns alltid mer att leva för eller hoppas på. Livet är i
sådana perspektiv alltid mer än vad vi för ögonblicket är upptagna med eller förkrossade av.
När våren tvekat färdigt efter en lång men välbehövlig vinter, ser vi alldeles inpå oss hur livet tar nya tag. Det
som varit fruset och dött väcks åter till liv och nya möjligheter blottas. Det finns egentligen ingenting att vara
rädd för, bara möjligheter, människor och djur att vara rädd om. Öppna inte bara ett fönster mot våren och sommaren, öppna också ett fönster mot Ditt innersta och våga se Dig själv med nya möjligheter. Ta emot allt det
som ges av kärlek, men akta Dig för inskränkthet och förhärdade hjärtan.
Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde

Pastoratets årliga bussutfärd äger rum den

25 maj.

Samling vid Granstugans parkering för gemensam avfärd
till Torrlösa kyrka kl. 18.00 för andakt och guidning.
Torrlösa kyrka har formen av ett grekiskt kors och är ritad
av Carl Georg Brunius i Lund.
Den uppfördes 1844-1849 och renoverades år 2008-2010.
Efter andakt och guidning fortsätter färden till Bialitts
kaffestuga där smörgås, kaffe och rulltårta serveras.
Pris per deltagare: 50:Sista anmälningsdag 17 maj.

Tack

alla generösa givare till kollekten vid jazzgudstjänsten i Dagstorp den 24
januari. Kollekten skickades till Läkare Utan Gränsers akuthjälp i Haiti.
Följande tackbrev har kommit till pastoratet:
Hej,
Varmt tack till er i Västra Karaby, Hofterup och Dagstorp pastorat för er generösa gåva om
6 575 kronor till Läkare Utan Gränser. Ert bidrag betyder oerhört mycket för att få mer
mediciner och utrustning, ordna snabbare transporter och ha fler läkare och
sjuksköterskor på plats.

Kammarorkester Öresund

kommer till
Västra Karaby kyrka
den 28 mars kl. 18.00.
Orkestern bildades år 2005 och består företrädesvis av musiker
från både den skånska och danska sidan av Öresund som har
gått ihop i en stråkorkester, som repeterar och ger konserter i
hela regionen. Orkestern, som består av både professionella
och amatörer, önskar skapa möjlighet för ett bredare musikliv
med nya musikervänner och – kollegor.

Sven Bornemark

kommer till
Hofterup kyrka den
1 maj, kl. 18.00
Det blir en musikgudstjänst med temat: Allt
har sin tid, där text och
musik sammanvävs.
Den 11 april är det dags för Musikalgruppens minispel
om påsken. Följ med på Åsnan Vilgots äventyr! Välkomna
till Dagstorp kyrka kl.16.00 för Mässa med små och stora.
Fika efteråt.

TANKAR PÅ KARABY BACKAR
I begynnelsen fanns Ordet och Ordet fanns
hos Gud och Ordet var Gud.
(Johannesevangeliet 1:1)
Ordet blev människa och bodde ibland oss
(Johannesevangeliet 1:14)
”Änglarna har inga skor, för att vi inte skall
höra när de kommer”
(Valdemar, 6 år)

Tack!

Anna Sophia Bonde slutar sin tjänstgöring hos oss
31 mars, med undantag för ett par insatser under april månad. Anna Sophia skall börja
som vikarierande komminister i Helgeands församling i Lund.
Vi önskar Dig och Din familj allt gott framöver.
Vi är många som på detta sätt, vill uttrycka vårt tack till Dig för alla goda insatser här
under årens lopp.
För arbetskamrater, förtroendevalda och församlingsbor.
Sven-Erik Palmbring
Anna Sophia avskedspredikar i Hofterups kyrka på Palmsöndagen kl. 11.00

Bön mer än du
anar

Året 2010 är officiellt utsett till Bönens år. Det är bra! För på samma sätt som det är
viktigt att vi borstar tänderna, rör på oss och övar hjärnan genom att läsa böcker eller
lösa korsord så behöver också vår inre människa sitt. Människan består ju av kropp, själ
och ande. Guds tanke från början var att vi skulle leva i gemenskap, med honom, med
varandra och i frid med oss själva. Bönen är ett sätt att öva upp spänsten hos vår inre
människa och ett sätt för oss att lära känna Gud. Gud ville att just vi skulle finnas – är
inte det en underbar tanke! Och på samma sätt som vi hör ihop med Honom hör vi också
ihop med varandra. Genom att be för någon som har det jobbigt, eller att berätta för Gud
när jag själv har det jobbigt, så övar jag min inre blick och lär mig se det som är väsentligt. Bönen kan få bli en lektion i kärlek. Eller, som det heter i slutet av Casablanca: this
is the beginning of a beautiful friendship.
Tack för den här tiden! Gud välsigne er alla! Hälsar Anna Sophia

Gudstjänster

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

mars

april

11 april, 2 i påsktiden

21 mars, J Marie beb.d.
Granstugan kl. 11.00
Familjegudstjänst

1 april, Skärtorsdagen

Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Skärtorsdagsmässa

Västra Karaby kyrka kl. 16.00
”Mässa med Små o Stora”
Musikalgruppen medverkar

24 mars, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

2 april, Långfredag

18 april, 3 i påsktiden

26 mars, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

28 mars, Palmsöndagen

Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Musikgudstjänst
Kammarorkester Öresund

31 mars, onsdag

Dagstorp kyrka kl. 19.00
Påskspel med konfirmanderna

Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst
Kören medverkar

Hofterup kyrka 14.00
Mässa

4 april, Påskdagen

Hofterup kyrka kl. 19.00
Scoutgudstjänst

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

5 april, annandag påsk

Dagstorp kyrka kl. 18.00
Emmausmässa
Kören medverkar

22 april, torsdag
24 april, lördag

Västra Karaby kyrka kl. 14.00
Konfirmation

25 april, 4 i påsktiden

Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
28 april, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

30 april, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

maj
1 maj, lördag

Hofterup kyrka kl. 18.00
Musikgudstjänst
”Allt har sin tid” med
Sven Bornemark
2 maj, 5 i påsktiden
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

9 maj, Bönsöndagen

Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Musikgudstjänst
Skånepolisens kör
13 maj, Kristi himmelfärds dag
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Gudstjänst
Kören medverkar

16 maj, söndagen f. pingst
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
23 maj, Pingstdagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
Kören medverkar
24 maj, Annandag pingst
Hofterup kyrka kl. 19.00
Musikandakt
Sällskapet
26 maj, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön
28 maj, fredag
Granstugan kl. 18.00
Våravslutning
för barn och ungdomsarbetet

30 maj, Heliga trefaldighets dag
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

juni
6 juni, Nationaldagen
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

Sommarmusikprogrammet

som vanligt 8 onsdagar i följd
under sommaren. Start den
16 juni i Dagstorp kyrka med
New Orleans Delight kl 19.

Barnverksamheten har sin årliga
avslutning den 28 maj
kl. 18.00.
Underhållning, grill och annat
smått och gott i Granstugan
Alla välkomna !!!
Både stora som små.

Västra Karaby pastorat är en kyrklig samfällighet som består av de tre församlingarna:
Västra Karaby, Hofterup och Dagstorp.
Vi är totalt strax under 4.800 kyrkotillhöriga.
Eftersom pastoratet är en samfällighet är dess styrelse kyrkonämnden som består av representanter
från de tre församlingarna.
För den nya mandatperioden 2010-2013 är det följande personer som sitter i kyrkonämnden:
Ersättare:
Ordinarie ledamöter:
Birgitta Möller Paulsson, Hofterup
Stig Balling, Västra Karaby
Ingvar Nilsson, Västra Karaby
Mats Berg, Dagstorp
Roy Ström, Hofterup
Rune Paulsson, Hofterup
Gun Balling, Västra Karaby
Bengt-Arne Andersson, Västra Karaby
Marie Lindén, Västra Karaby
Torsten Andersson, Västra Karaby, ordf.
Margareta Ottmer Svensson, Västra Karaby
Carina Wenliden, Västra Karaby, v. ordf.
Marit Johansson, Hofterup
Britta Walldén, Hofterup
Anders Persson, Dagstorp
Claes Håkanson, Hofterup
Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde
Till kyrkonämndens sammanträden kallas även Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor Ulf Nordström i
de frågor som avser begravningsverksamheten som finansieras via begravningsavgiften.
Kyrkonämnden har beslutat att det ska finnas en tillsynsman för repektive kyrkogård bland de förtroendevalda.
Det är: Stig Balling för Västra Karaby kyrkogård , Rune Paulsson för Hofterups kyrkogård och Anders
Persson för Dagstorps kyrkogård.

Västra Karaby
församling
har ca 2.800
kyrkotillhöriga.
Kyrkorådet i
Västra Karaby
församling har
följande representanter 20102013:

Ordinarie ledamöter:
Carina Wenliden, ordf.
Stig Balling, v. ordf.
Marie Lindén
Bengt-Arne Andersson
Kent Remes
Klas Nilsson
Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde
Ersättare:
Ingvar Nilsson
Gun Balling
Lars-Åke Hammarstedt
Margareta Ottmer Svensson
Ellen Wenliden
Emelie Lindén Persson

Hofterup
församling
har ca 1.850
kyrkotillhöriga. Kyrkorådet i Hofterup
församling
har följande
representanter
2010-2013:
Ordinarie ledamöter:
Britta Walldén, ordf.
Birgitta Möller Paulsson, v. ordf.
Claes Håkanson
Marit Johansson
Roy Ström
Rune Paulsson
Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde
Ersättare:
Bodil Andersson
Kjell-Åke Anderberg
Rasmus Anjert
Gunder Nilsson

Dagstorp
församling
har ca 115
kyrkotillhöriga.
Kyrkorådet i
Dagstorp församling har
följande representanter 20102013:
Ordinarie ledamöter:
Mats Berg, ordf.
Anders Persson
Ingrid Lönnqvist
Lena Ahrland
Marcus Georgson
Per-Olof Persson
Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde
Ersättare:
Torbjörn Nilsson
Elise Georgson
Ann-Kristin Persson

Nya mässhakar och stolor är inköpta till Västra Karaby kyrka för pengar som tidigare skänkts i gåva
till kyrkans prydande. Denna gången tänkte församlingen ”pryda” prästerna.
Den ena mässhaken är vit och
används företrädesvis juldagen
och påskdagen.

Baksidans mönster består av
duva - den helige
ande, sol - liv och
fruktsamhet samt
strålar.

Båda mässhakarna har
Kristiusmonogrammet
på framsidan. Det vi
uppfattaar som X och P
är de två första bokstäverna i Kristus grekiska
namn Χριστός.

Stolorna
är i samma färg
och tyg som
mässhakarna och
har kristusmonogram.

Den andra mässhaken är grön
och används företrädesvis i
trefaldighetstiden.

Baksidans mönster på denna utgöres av korslagda ax - symbol för
det spirande livet som uppstår ur
döden.

Nu är första omgången av 100%
konfirmand avslutad i och med konfirmationen i Västra Karaby kyrka den 24
april.
Det har varit ett fantastiskt år, tack vare alla
positiva ungdomar.
Är Du 14 år och intresserad av att gå på
konfirmation till hösten? Inbjudningar
skickas ut i slutet av maj, då kommer vi
också att synas på Lunarstorm. För mer
information se: www.svenskakyrkan.se/
vastrakaraby

PÅSK

Påskkärringar har
sina rötter i skärtorsdagen. Enligt folktron
så släpptes alla andra
makter fria i samma stund som Judas
förådde Jesus.
Under 1600-talet så drev tron på den
onda makten fram häxprocesserna. Både
kvinnor och män avrättades som häxor
för att de påstods ha åkt till satans gästabud på skärtorsdagen.

Reflektioner från konfirmanderna Sara och Emma:
Anledningen till att vi ville konfirmera oss var nog för att kunna få träffa fler människor och lära sig mer
om den religionen vi lever i och såklart lockade presenterna också lite. Men vi kunde aldrig tänka oss att
vi skulle ha det så roligt som vi har haft det. När vi hörde att vi skulle gå på 12 gudstjänster och 16 lektioner kändes det som om det skulle bli rätt mycket men det har bara flugit iväg. Efter varje gudstjänst så fick
man alltid något att tänka på och också hur lyckligt skattade vi är som lever som vi gör. Och vi kan inte ens
förklara hur roligt vi har haft det på lektionerna. Vi har lär oss mycket men skrattat mycket mer. Det har
varit ett nöje att få lära känna alla som hjälper till i kyrkans församling men Åsa och Britt-Marie är ändå
dom som vi har lärt känna bäst. Man kan man prata med dem om allt mellan himmel och jord och man vet
att man kan lita på dem. Allt inom konfirmationen som vi har gjort har varit ett nöje och ett av de bästa minnena som vi kan ta med oss för resten av livet.

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
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
e-post:
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

Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
mobil:
073 6552452
e-post:
martin.hasselgren@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent, Britt-Marie Holmgren 073 6552451
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
Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor:
Ulf Nordström
77 62 76
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: Britta Walldén
77 23 68
Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring

