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Våren – livets återkomst
Visst är det härligt när vårsolens första strålar värmer våra frusna själar. Hoppet kommer tillbaka och framtiden känns åter ljus. Trädens och buskarnas
knoppar börjar grönska och livet återvänder i hela sin prakt. Fåglarna sjunger
och kämpar med sina bon och vem kan inte låta bli att glädjas över den allra
första gula tussilagon?
Våren är uppståndelsens tid, både ute i naturen och i vår kyrkas liv. På samma
sätt som graven öppnade sig för den uppståndne Jesus gror frön, brister knoppar och växer liv. Såsom Gud uppväckte Jesus, låter Gud solens nyvunna
värme verka i allt detta. Våren är en naturens predikan om grundmönstret i
skapelsen: Det finns inget liv utan död, och det finns igen död utan liv.
Jag tror vi är många som kan känna igen oss och också tolka in händelser från våra egna liv i detta uppståndelsens mönster. Vi
har väl alla fått uppleva och erfara grådagarna, dagarna fyllda av oro, känt sorgen tynga vårt sinne och upplevt att ibland känns
livet bara trist och meningslöst. Detta skulle man kunna kalla för själens vinterdagar.
Men vi är säkert lika många som fått uppleva kärlekens magiska under, känslan av att allt hör ihop och faktiskt har en mening,
tillfällen när allt man känner bara är en obeskrivlig lycka och tacksamheten flödar som en källa större än vårfloden.
Min tanke är att det är denna pendling mellan skratt och gråt, hopp och förtvivlan, som ger livet dess mening och rikaste innehåll. Allt vi får uppleva och vara med om, ger oss en djupare insikt, får oss att mogna och växa i vår tro, får oss kanske också
att ödmjukt förstå hur lite vi egentligen vet…
Ja, detta var några vår-tankar från mig, Lise-Lott Jönsson, församlingens nya kyrkoherde från och med den 1 maj. Jag är född
och uppvuxen i Eskilstuna, prästvigd i Strängnäs domkyrka den 12 juni 1994. Livets stigar har tagit mig till Skåne och Hjärup
där jag nu bor med man och två barn.
Jag har arbetat i Eslövs församling i 9 år och sedan i Södra Sandby församling i drygt 4 år. Under det senaste året har jag varit
tjänstledig från Södra Sandby och arbetat heltid på P7, Södra skånska regementet, som militärpastor & med frågor som rör
anhörig- och veteranverksamhet.

Nu ser jag fram emot nya utmaningar och spännande arbetsuppgifter som er blivande kyrkoherde. Jag är nyfiken på er
alla; personal, förtroendevalda och församlingsbor. Hoppas
på många goda möten, där vi kan dela livets alla skiftningar
och tillsammans få upptäcka hur Gud lever och verkar även
i vår egen tid och i våra liv.
Väl mött i framtiden!
Lise-Lott Jönsson

GAMMALT
OCH
NYTT
VÄLKOMMEN LISE-LOTT !
Vår nya kyrkoherde börjar sin tjänst i pastoratet 1:a maj,
men finns tillgänglig här redan i april.
Det officiella mottagandet av Lise-Lott Jönsson sker i
Västra Karaby kyrka söndagen 20 maj kl. 11.00 med
eftersits i Granstugan.
Anmälan till eftersitsen görs till pastorsexpeditionen senast
11 maj!
Tel: 046-771035 eller via epost:
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se

Välkomna !

Min sista dag som kyrkoherde i pastoratet blir söndagen den
29 april då vi firar mässa i Västra Karaby kyrka kl 11.00.
Förutom undertecknad medverkar även Lise-Lott Jönsson,
Åsa Kalén samt en god vän och kollega från Göteborgs
stift, nämligen kyrkoherde Lars-Olle Svensson (en skåning
i förskingringen). Vidare får vi lyssna till vår fina kyrkokör,
Martin Hasselgren och solisterna Malin Landing och Therese
Hasselgren.
Roligt om just Du vill komma!
Vill Du äta en bit mat med oss efteråt i Granstugan är Du
också mycket välkommen dit. Anmäl Ditt deltagande till
eftersitsen senast den 20 april till pastorsexpeditionen
tel 046-77 10 35 eller via mail till vastrakaraby.pastorat@
svenskakyrkan.se.

Varmt välkomna!

Gudstjänster

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

mars

25 mars, Jungfru Marie bebådelsedag
Granstugan
kl. 11.00 Familjegudstjänst

9 april, Annandag påsk
Dagstorp kyrka

kl. 18.00

Emmausmässa

kl. 11.00
kl. 18.00

Mässa
Konsert

Västra Karaby kyrka

kl. 18.00 Konsert

15 april, 2 i påsktiden
Hofterup kyrka
Västra Karaby kyrka

28 mars, onsdag
Granstugan

kl. 15.00 Vardagsbön

21 april, lördag
Västra Karaby kyrka

kl. 14.00

Konfirmation

april
1 april, Palmsöndagen
Hofterup kyrka

22 april, 3 i påsktiden
Hofterup kyrka

kl. 18.00

Musik och Meditation

kl. 11.00 Mässa

5 april, Skärtorsdagen
Västra Karaby kyrka

26 april, torsdag
Västra Karaby kyrka

kl. 19.00

Vigselkonsert

kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa

6 april, Långfredagen
Västra Karaby kyrka

29 april, 4 i påsktiden
Västra Karaby kyrka

kl. 11.00

Mässa

kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst

8 april, Påskdagen
Hofterup kyrka

kl. 08.00 Påskotta

våfflor serveras

Roger Bergs Big Band, Biljetter krävs

kyrkokören medverkar

Solosång: Therese Hasselgren
Påskfrukost i Kyrkstugan efter ottan

Lady Lynette, Biljetter krävs

avskedspredikan med Sven-Erik Palmbring
kyrkokören medverkar
efterföljande lunch i Granstugan, anmälan

Avslutning för soppluncherna torsdagen den 24 maj kl 12.00
i Granstugan med underhållning av ”Österlenarna”.

maj
6 maj, 5 i påsktiden
Dagstop kyrka
Västra Karaby kyrka

kl. 11.00
kl. 18.00

med Skånepolisens kör

13 maj, Bönsöndagen
Västra Karaby kyrka

kl. 11.00

kyrkokören medverkar

juni
Mässa
Vårkonsert

Mässa

17 maj, Kristi himmelsfärds dag
Dagstorp kyrka
kl. 11.00

Musikgudstjänst

20 maj, Söndagen f pingst
Västra Karaby kyrka kl. 11.00

Mässa

Hofterup kyrka

kl. 18.00

Musik och Meditation

27 maj, Pingstdagen
Granstugan

kl. 14.00

Familjegudstjänst

3 juni, Heliga trefaldighets dag
Dagstorp kyrka
kl. 11.00

Mässa

10 juni, 1 e.tref.
Västra Karaby kyrka

kl. 11.00

Mässa

17 juni, 2 e.tref.
Hofterup kyrka

kl. 11.00

Mässa

Qvärlöv Sträng & Pipa medverkar

installation av Lise-Lott Jönsson
kyrkokören medverkar
efterföljande lunch i Granstugan, anmälan

avslutning för barn o ungdomsarbetet

KOM TILL VÅR AVSLUTNING I GRANSTUGAN!
Barnverksamheten har sin årliga avslutning
söndagen den 27 maj kl. 14.00 i Granstugan.
Vi grillar, leker, sjunger och har vernissage.
Välkomna små som stora – och alla där emellan!

Roger Bergs Big Band
Ännu en gång i Västra Karaby kyrka
den 25 mars kl. 18.00.

Biljetter krävs och kan köpas i Handelsboden, Dösjebro
eller Hellbergs bokhandel, Kävlinge.

Lady
Lynette

i Västra Karaby
kyrka
den 15 april
kl. 18.00.

Biljetter krävs och kan
köpas i
Handelsboden, Dösjebro
eller
Hellbergs bokhandel,
Kävlinge.

Stenestad kyrka

Sommarmusikprogrammet startar
den 20 juni
i Västra Karaby kyrka kl. 19.00
med Sven Bornemarks Blues Band

Även sommaren 2012 blir det 8 onsdagskvällar
med musik. Ytterligare information om dessa
kvällar kommer i nästa Kyrknytt.

KVÄLLSUTFÄRD
den 22 maj kl. 18.00
går årets kvällsutfärd till Stenestad kyrka med
efterföljande ”fika” hos Lotta på Åsen.
Samling på Granstugans parkering för
gemensam busstur. Sista anmälningsdag den
16 maj på tel 046- 77 10 35 eller epost:
vastrakaraby. pastorat@svenskakyrkan.se
Kostnad 50:-/deltagare tas upp i bussen.

Går Ni i giftastankar?
Eller vill ni minnas er stora dag?
Eller tycker du bara om den underbara musiken?
Oavsett om du planerar eller vill minnas så är alla hjärtligt välkomna! Torsdagen den 26 april kl 19.00 bjuder Västra Karaby pastorat
in till en Vigselkonsert i Västra Karaby Kyrka.
Vigsel, att få säga Ja till varandra, kanske inför släkt och vänner, är
ett stort steg. En förhoppningsvis minnesvärd dag som man tänker
tillbaka på med glädje. Få saker sätter sin prägel på vigselakten som
just musiken. Men få vet vad som ”passar” vad det finns för alternativ och hur dessa låter.
Under lättsamma former får vi lyssna på både vanliga och ovanliga
bröllopsmarscher, solon och psalmer.
Martin Hasselgren vid orgeln visar att det finns så mycket mer än
Mendhelsson som passar till bröllop.
Therese Hasselgren sjunger några av de vackraste kärlekssångerna,
och Åsa Kalén delar med sig av tankar om gudstjänstens ordning.

TANKAR PÅ KARABY BACKAR
När en man inser att hans pappa kanske hade rätt, har han förmodligen själv en son som anser att han har fel (okänd)
Saliga är de som sörjer, för de skall bli tröstade (Matteusevangeliet)
Brudkrona tillhörande Västra Karaby församling

Livets andedräkt är i solens ljus och livets hand är i vinden.
(Kahlil Gibran)

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, Åsa Kalén
expedition:
77 64 56
mobil:
073 6552455
e-post:
asa.kalen@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
mobil:
073 6552452
e-post:
martin.hasselgren@svenskakyrkan.se

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
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: Britta Walldén
77 23 68

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

