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KORSFEST !
Inget är som väntanstider, i ett ord, enligt Karlfeldts dikt. Med årens gång känns nog väntan på våren 
allt intensivare i takt med en längtan efter vårljuset. Hela Skapelsen tycks stilla vibrera i väntan på att få 
brista ut i en ny vår, med små snödroppar och vintergäck som glada föråkare. Det har varit en kännbar 
vinter och kylan lär hålla i sig långt in i april. I en allt oroligare värld vill vi höra vårvindar viska om 
hopp och framtidstro, men nuet handlar alltid om närvaron, och den får vi allt svårare med, detta att vara 
här och nu, men med hopp och förtröstan.

-
gänglighet, meningslöshet och iskall tomhet. Det är inget att vänta på eller att se fram emot, ungefär som att totalrenovera ett hus 
som man ändå vet skall brinna ner till grunden nästa vecka.

Det sägs ibland att vi tillhör en långfredagskyrka med fokus på det som gör mest ont i livet. För inte så länge sedan var Sverige 
ett verkligt fattigt land, där levnadsvillkoren för majoriteten innebar en daglig kamp för att kunna äta sig mätt och överleva och 
man skulle verkligen inte förhäva sig. När jag som barn ibland sjöng på morgonen, kunde mor säga: sjung inte så här tidigt, för 
då får du gråta innan solen gått ner. Men visst har så många fått se solen gå ner över en tragedi eller en personlig katastrof, som 

-

Detta är inte vårt rätta hem, vi är bara tillfälliga gäster och så ofta upptagna med det som egentligen är av ringa värde. Så lätt att 

Sven-Erik Palmbring,

Kyrkoherde



Nya textilier i Västra Karaby och Dagstorps kyrkor.

Stort tack till
Dagstorps syförening 

som har skänkt bursa 
och kalkkläde tillver-

kade av konstväverska 

Kyrkotextil Syd.
Bursa och kalkkläde 

tas i bruk vid mässa i 
Dagstorp kyrka den 19 

juni kl. 11.00.

fyrkantigt, stelt fodral 
för förvaring av korpo-
ralduken. Bursan läggs
ovanpå den klädda kal-

ken då allt bärs in 
till altaret inför en hög-

mässa. 

Västra Karaby kyrka har fått två nya Altarbrun.

Altarburn = den tygbård som hänger ner på altarets framsida. 

Invigning 

av både askgravplats och ny urnlund på Västra Karaby 

kyrkogård i samband med mässa i Västra Karaby kyrka 
söndagen den 5 juni kl. 11.00. Förutom våra egna präster 

deltar kontraktsprost Per Svensson. 
Invigningen innebär att det därefter blir möjligt att gravsätta 

i askgravplatsen och den nya urnlunden.

De är gjorda av samma tyg och med samma motiv som mäss-

utrustning i Hökerum av Camilla Stomberg. Det är tidigare 



Gudstjänster 
och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med 

reservation för ändringar

mars
20 mars, 2 i fastan
Hofterup kyrka kl. 11.00 Mässa

27 

Dagstorp kyrka kl. 11.00 Mässa

30 mars, onsdag
Granstugan kl. 15.00 Vardagsbön

april
1 april, fredag
Granstugan kl. 15.00 Vardagsmässa 

3 april, Midfastosöndagen
Hofterup kyrka kl. 11.00 Mässa

10 april, 5 i fastan
Hofterup kyrka  kl. 14.00 

17 april, Palmsöndagen
Dagstorp kyrka  kl. 11.00 Mässa 

20 april, onsdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00 Scoutgudstjänst

21 april, Skärtorsdagen
Västra Karaby kyrka kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa

22 

Dagstorp kyrka kl. 11.00 

 kyrkokören medverkar 
24 april, Påskdagen
Hofterup kyrka kl. 08.00 Påskotta
 Solosång: Malin Andersson
 Påskfrukost i Kyrkstugan efter ottan
25 april, Annandag påsk
Västra Karaby kyrka kl. 18.00 Emmausmässa

27 april, onsdag
Granstugan kl. 15.00 Vardagsbön

29 april, fredag
Granstugan kl. 15.00 Vardagsmässa 

maj
1 maj, 2 i påsktiden
Hofterup kyrka kl. 11.00 Mässa

8 maj, 3 i påsktiden
Dagstop kyrka kl. 11.00 



15 maj, 4 i påsktiden
Västra Karaby kyrka kl. 11.00 Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 18.00 Vårkonsert
 med Skånepolisens kör
22 maj, 5 i påsktiden
Hofterup kyrka kl. 11.00 Mässa 

29 maj, Bönsöndagen
Dagstorp kyrka kl. 11.00 Mässa

juni
2 juni, Kristi himmelsfärds dag
Dagstorp kyrka kl. 11.00 

 Qvärlöv Sträng & Pipa medverkar
5 juni, Söndagen f pingst
Västra Karaby kyrka kl. 11.00 Mässa
 därefter invigning av askgravplats och urnlund
12 juni, Pingstdagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00 

 kyrkokören medverkar
13 juni, Annandag pingst
Hofterup kyrka kl. 19.00 Bluesgudstjänst 
 Sven Bornemark och Åsa Kalén
19 juni, Heliga trefaldighets dag
Dagstorp kyrka kl. 11.00 Mässa
 invigning av nya textilier

25 juni, Midsommardagen
Hofterup kyrka kl. 18.00 

26 

Västra Karaby kyrka kl. 11.00 Mässa

Vägkyrka 

i Hofterups kyrka från måndagen den 27:e juni 
till söndagen  den 3:e juli. 

Öppet varje dag 12-16.
Andakt med musikinslag kl 14 dagligen, 

förutom tisdagen den 28:e då det i stället blir 
kyrkogårdsvandring kl 14.

Välkomna!

Sommarmusikprogrammet 

startar den 29:e juni i Västra 
Karaby kyrka kl 19.00 med Roger 
Bergs Big Band. Därefter ytterli-
gare 7 onsdagskvällar kl 19 i våra 
kyrkor. Avslutning tisdagen den 23 
augusti kl. 19.30 i Dagstorp kyrka. 
I nästa Kyrknytt presenteras vilka 
kyrkor och artister som gäller de 
olika kvällarna.



Vår / Sommar = Utflykter
Vi startar med pastoratets årliga 
kvällsutfärd den 24 maj.

-
kering kl 18.00 för gemensam 
bussfärd till Fjärestads kyrka 

och efterföljande kaffe i Bårslövs 

församlingshem.

Anmälan senast 17 maj till 
pastorsexpeditionen, tel: 77 10 35.
Kostnad: 50:-/person (upptages i 
bussen)

Därefter följer Västra Karaby kyrkliga ar-

betskrets (syföreningen) heldagsutfärd tis-
dagen den 21 juni för församlingens seniorer 
med livskamrat. 
parkering för avfärd med buss kl. 10.30.

Färden går till Löderups standbad där 
lunch  serveras. Efter lunch åker vi till 
Hörups kyrka där det blir en kort andakt. 
Eftermiddagskaffet intar vi på Sjöbo kaf-

festuga.

Anmälan senast den 14 juni till:

Ingegerd Svensson  77 12 76

Evy Petersson 77 10 37

Kostnad : 300:-/person (upptages i bussen)

Hörups kyrka från 1100-talet står som ett 
landmärke när man kör in i Löderup norrifrån. 
Utsikten över Österlenslätten är vidsträckt från 
kyrkan. Vid klart väder kan man se Bornholm.

Fjärestad kyrka

Avslutningsvis anordnar Hofterups 

Kyrkliga Syförening heldagsutfärd 
för församlingens seniorer med make/
maka onsdagen den 6 juli. Vi träffas vid 
Byastugan i Hofterup där buss avgår kl. 
10.00. Vi kör först till Gudmuntorps 

kyrka där det blir visning och andakt. 
Därefter fortsätter vi till Ringsjöstrand 
för lunch. Färden fortsätter efter lunch 
till Café 21 i Tyringe där eftermiddags-
kaffe serveras. På hemvägen stannar vi 
vid Dymöllans rökeri i Klippan.

Kostnad för utfärden är 250 kronor/

person (upptages på bussen).

Anmälan senast den 29 juni till:

Svea Nilsson   tel: 77 62 17

Syföreningarna 

i Västra Karaby och Hofterup 

bjuder i år in till sina utfärder 

via Kyrknytt, dvs. ingen 

inbjudan i brevlådan eller via 

annons i tidning. 



Vårkonsert

med Skånepolisens kör i Västra Karaby kyrka 
söndagen den 18 maj. kl. 18.00

Barnverksamheten har sin årliga 
avslutning den 27 maj 

kl. 18.00. 
Underhållning, grillning och annat 

smått och gott i Granstugan

Alla välkomna !!! 

Både stora som små.

Bluesgudstjänst med 

Sven Bornemark och Åsa Kalén i

Hofterup kyrka den 
13 juni, kl. 18.00

TANKAR PÅ KARABY BACKAR

stilla mötet sker… 

 (svensk psalm 205) -

Våravslutning för 

soppluncherna

Vårterminen avslutas torsdagen 

den 12 maj 

med paj och underhållning av 

Qvärlöv Sträng & Pipa. 

Som vanligt i Granstugan kl.12.00



Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring

Här når du oss i pastoratet

Expeditionen

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, Åsa Kalén

expedition: 77 64 56
mobil: 073 6552455
e-post: asa.kalen@svenskakyrkan.se

eller bikt efter överenskommelse

Kyrkomusiker, Martin Hasselgren

mobil: 073 6552452
e-post: martin.hasselgren@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent, Britt-Marie Holmgren

mobil: 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:

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: Britta Walldén 77 23 68


