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Att resa genom livet
Vi var några som samlades i Hofterups kyrka för att få fira nyårsbön på nyårsafton förra året. Där 
fick vi tillfälle att fundera över det år som gått, men också ta sats, samla krafterna och rikta fokus 
mot det nya året 2013 som skulle komma.

Jag har alltid tyckt att nyårsafton är en högtidlig dag, samtidigt som det också är en lite vemodig 
dag. Man lämnar något gammalt, för att ge plats åt något helt nytt och okänt. Det är som att skriva 
ett nytt kapitel i sitt livs bok. Mitt liv, uppdelat i en mängd olika kapitel där åren, månaderna, veck-
orna och dagarna är mina ständiga följeslagare. 

Tiden är ibland min vän och ibland min fiende, men den finns där alltid och manar framåt. Man kan 
se bakåt och minnas, men man kan bara leva i nuet och drömma om framtiden.

Med tiden som min följeslagare inser jag att mitt liv är en ständigt pågående resa, med olika slags 
hållplatser. På en del ställen stannar jag länge, andra får ett tillfälligt besök och vissa platser bär jag 
för alltid med mig i mitt hjärta.

Under resans gång möter jag hela tiden nya människor, jag får ressällskap. Vissa av dessa människor blir mina vänner och kommer 
nära, andra blir tillfälliga bekantskaper, några minns jag, andra faller i glömska ganska fort.

När man reser och är på okänd mark, då är det bra att ha en ledstjärna. Emellanåt måste man ta ut en ny riktning med karta och 
kompass. Det finns tillfällen då man behöver vila, hämta andan och ladda batterierna. Mötet med vår Gud (ledstjärna) kan ske i våra 
gudstjänster, i mässan eller i musiken. Passa på att unna dig en stunds vila och besök gärna någon av våra kyrkor. 

Min övertygelse är att vi alla har vår osynliga medvandrare med oss vart vi än befinner oss på våra livsresor – men ibland glömmer 
vi bort det och då blir riktningen framåt suddig och otydlig. Då är det lätt att gå vilse och att tveka inför nästa steg.

Ibland kan vi bara konstatera att man har gått en lång omväg för att komma hem. Att resa genom sitt liv, att få tro på en Gud som 
delar allt, tänk vilken källa till glädje och tacksamhet!

Enkelt och nära möts vi, Gud. Marken blir helig där du är. Vardagens platser bär spår av dig. Jag stannar och tillber förundrad.

Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde



Vi har tyvärr fått problem med ”hundbajs” 
på gräsmattan vid Granstugan, H O Möllers 
väg, i Dösjebro. Barnen använder gräset för 
att snabbast möjligt komma in i lokalen och 
för utelek. Våra vaktmästare räfsar och klip-
per gräset. Tyvärr kommer både barnen och 
vaktmästarna in med ”hundbajs” på skorna/
stövlarna. Inget som någon uppskattar så 
SNÄLLA ta upp efter din hund.

Från årsskiftet 2013 har vi slutat annonsera i dags-
tidningarna på lördagarna när det gäller gudstjänster 
och veckoverksamheter. Vi kommer att annonsera i 
tidningarna i samband med specialarrangemang och 
större helger. Det finns flera anledningar till detta, 
annonser i dagstidningar är dyra, alla som bor i 
pastoratet får Kyrknytt i brevlådan, många har idag 
ingen dagstidning, allt finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby. Bor du inte 
i pastoratet finns möjlighet att prenumerera på 
Kyrknytt. Ring patorsexpeditionen på tel: 046-
771035 så lägger vi in dej i vårt prenumerationsre-
gister och sedan får du Kyrknytt i brevlådan.

Till dig som är 80 år och äldre.
Tidigare har vi bjudit in till fördelse-
dagskalas vid vissa födelsedagar och 
gjort uppvaktning i hemmet vid andra. 
Nu tänkte vi att det vore trevligare 
med ett ”jättekalas” en gång om året. 
Därför kommer alla som fyller 80 år 
och däröver att bjudas in speciellt en 
gång per år till kalas med underhåll-
ning. I år kommer kalaset att äga rum 
den 5:e juni i Granstugan, Dösjebro.

Personalförändringar under våren.
Vår kantor Martin Hasselgren går en utbildning och är delvis 
tjänstledig under resten av våren. Han kommer att tjänstgöra alla 
helger. Kören som träffats på onsdagskvällar flyttar sin körövning 
till lördag förmiddag mellan 9.30-11.00. Eva Hallberg vikarierar 
för Martin på vardagarna. Du som går på babycafét i Hofterups 
kommer därför att träffa Eva och Elisabeth under våren.

Årets avslutning för barnverksamheten 
är de 2 juni kl. 12.00 i Granstugan!

Vi underhålls av Mikael Frisk, som spelar och sjunger, 
vi grillar och leker.

Varmt välkomna! Hälsar Elisabeth, Gunilla, Ida & Åsa

Laterna Magica! 
Under många år har gruppen Laterna Magica träffats 
och samtalat om allt mellan himmel och jord, allt ifrån 
tankar om livet och döden, till samtal av mer vardaglig 
karaktär.
Är du intresserad av att vara med? Vi träffas varann 
onsdag (ojämn vecka) kl. 19.00 i Kyrkstugan, 
Hofterup. Ta kontakt med Åsa Kalén 046-300434, 
asa.kalen@svenskakyrkan.se 



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

*LJ = Lise-Lott Jönsson, *ÅK = Åsa Kalén, *SEP= Sven-Erik Palmbring

mars
21 mars, torsdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00 Konsert,*ÅK
	 Elvis	”lovesongs”	med	Ken	Wegas,	
	 Anna	Thorstensson	och	B-G	Sahlin
	 Biljetter	krävs
24 mars, Palmsöndagen
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa,*SEP
28 mars, skärtorsdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa, *ÅK
29 mars, Långfredagen
Dagstorp kyrka kl. 10.00 Långfredagsgudstjänst,*LJ
 kyrkokören	medverkar
31 mars, Påskdagen
Hofterup kyrka kl. 08.00 Påskotta, *LJ ,*ÅK
	 	Fredrik	Nilsson,	trumpet	
	 Påskfrukost	i	Kyrkstugan	efter	ottan

april
1 april, Annandag påsk
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK
7 april, 2 i påsktiden
Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ 

14 april, 3 i påsktiden
Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK
21 april, 4 i påsktiden
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ , *ÅK
Västra Karaby kyrka kl. 18.00 Körkonsert, *LJ 
 Manskörerna	STAFFAN
	 och	Lunds	Allmänna	Sångförening
28 april, 5 i påsktiden
Hofterup kyrka  kl. 18.00 Musik och Meditation, *ÅK

maj
4 maj, lördag
Västra Karaby kyrka kl. 13.00 Konfirmation, *ÅK



5 maj, Bönsöndag
Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK

9 maj, Kristi himmelsfärds dag
Dagstorp kyrka kl. 10.00 Musikgudstjänst, *LJ 
 I	vårens	tecken.
	 Eva	Hallberg	och	Lise-Lott	Jönsson	
12 maj, Söndagen f pingst
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ 

19 maj, Pingstdagen
Hofterup kyrka  kl. 18.00 Musik och Meditation, *LJ
26 maj, Heliga trefaldighets dag 
Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK

juni
2 juni, 1 e.tref.
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ 

9 juni, 2 e.tref
Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK
16 juni, 3 e.tref.
Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *SEP

Västra Karaby
kyrka 

den 21 mars kl 19.00.
Love Songs 2013 - 

Elvis Presley’s 
största kärlekssånger.

I de för turnén 
specialskrivna gitarr och 

cello-arrangemangen, 
kommer Ken Wegas 
varma Elvislika röst 
verkligen till sin rätt.
Sätt Er till ro, luta Er 

tillbaka och njut...
Sång: Ken Wegas, Cello/sång: Anna Thorstensson, 
Gitarr/kör: B-G Sahlin
Biljetter krävs och kan köpas i Hellbergs bokhandel, 
Kävlinge via www.ticnet.se eller www.kenwegas.se

Sommarmusik 8 onsdagskvällar med start den 19 juni i Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Nästa nummer av Kyrknytt innehåller all information om sommarmusikkvällarna.

Våravslutning för soppluncherna 
torsdagen den 30 maj kl 12.00 i Granstugan 

underhållning av Ulla Olsson, 
ur moster Augustas pianoalbum

Ulla Olsson spelar och berättar om 
klassiska pärlor, salongsmusik och gamla schlager.

Le, sjung och dansa om du vill!



PASTORATETS 
KVÄLLSUTFÄRD
går i år till Helsingborgs Gustaf Aldofs 

församling, den 21 maj kl. 18.00 

Manskörerna STAFFAN och Lunds Allmänna Sångförening gästar söndagen den 21 april 
Västra Karaby kyrka kl. 18 med säsongens produktion som går under namnet 

Från kantat till opera – mansröster över 400 år
Manskören STAFFAN (på bilden i mörka skjortor) hör till vardags hemma i STAFFANSTORPS församling och Lunds All-

männa Sångförening (på bilden i vita skjortor) är en av Lunds äldsta manskörer. 
I Från kantat till opera – mansröster över 400 år får åhöraren följa med på en musikalisk resa som spänner, inte bara över 400 
år utan också över en rad olika sångstilar och kompositörer. Från tung och pampig opera till finstämda Negro spirituals. Från 
Bach till Simon and Garfunkel. Programmet är i huvudsak sakralt med några inslag av sånger som närmast kan betecknas 
som naturromantiska som till exempel Pettersson- Bergers I Furuskogen.

Hofterups	syförenings	årliga	bussutfärd	går	av	stapeln	den	3	juli.	
Ytterligare	information	kommer	i	nästa	Kyrknytt.

Vi besöker GA kyrkan där det blir en kort andakt och fikar i deras ”Café Andrum”. Café Andrum är en projektverksamhet 
som man kallar gästfrihet och startade maj 2012 och pågår i tre år. Där finns diakon/diakoniassistent till hands för 

besökarna för samtal och miljön är skapad för att möjliggöra Gudsmöten och gemenskap mellan mänaniskor. 
”det kan hända att den som visar gästfrihet har haft änglar på besök”

Samling på Granstugans parkering för gemensam busstur. Sista anmälningsdag den 14 maj på tel 046- 77 10 35 
eller epost: vastrakaraby. pastorat@svenskakyrkan.se. Kostnad 50:-/deltagare tas upp i bussen.



Café följande torsdagar kl 14 i Granstugan
21/3  Eva Hallberg och Åsa Kalén sjunger 
 vårvi sor och läser dikter

25/4  Helge Forsberg informerar om 
 Litauenhjälpen

23/5  Avslutning för terminen med allsång

Dags ”igen” med kyrkoval. Det kommer att genomföras söndagen den 15:e september 2013.
Vi är ju idag en kyrklig samfällighet med 3 församlingar. I och med den nya mandatperioden kom-
mer vi att bli ett pastorat och det kommer att finnas 3 församlingar i pastoratet. 
Din uppgift i samband med valet är att välja ett kyrkofullmäktige i som i sin tur väljer ett kyrkoråd 
för pastoratet. De gamla församlingskyrkoråden upphör och ersätts av församlingsråd som utses av 
pastoratets kyrkofullmäktige. Antalet val blir med andra ord färre än tidigare

1. val till kyrkomötet, 2. val till stiftsfullmäktige, 3.  val till kyrkofullmäktige i patoratet
Är du intresserad av att vara med och påverka ditt pastorat eller i övrigt har frågor med anledning av 
valet kontakta Carina Wenliden på tel: 070-99 314 77, e-post: carina.wenliden@svenskakyrkan.se
Vi återkommer naturligtvis med mer information i kommande Kyrknytt.

Hantverksgruppen 
skänker sina stickade och 

virkade alster till Litauenhjälpen.  
Alla tidigare skänkta garner är 
uppstickade och de tar gärrna 

emot mer. Kontakta
 Gunilla Johansson på 

tel 046 300435

Besöksgrupp
”Trots	att	det	bor	så	många	i	mitt	område	känner	jag	mig	faktiskt	ensam.”	
Ensamhet	är	ofta	tung	att	bära.	Och	dagarna	kan	bli	långa.	Ibland	saknar	man	någon	att	dela	en	kopp	
kaffe	med.

I	vårt	pastorat	har	vi	startat	upp	en	besöksgrupp	som	gärna	kommer	och	besöker	er	som	vill.	Besöksgruppens	målsättning	
är	att	vara	en	närvarande	medmänniska	för	den	som	behöver	det,	någon	att	samtala	med	en	stund.	Besöksgruppen	består	av	
ideela	krafter	i	pastoratet.	Om	du	vill	ha	besök,	eller	känner	någon	som	ni	tror	vill	ha	besök,	ta	kontakt	med	Åsa	Kalén,	
046-300434,	eller	asa.kalen@svenskakyrkan.se.	

LYSTRING!
Församlingsafton i 

Lilla Harrie Byagård.
Onsdag 24 april kl. 19.00.

Lise-Lott Jönsson, kyrkoher-
de i Västra Karaby, berättar 
om sitt arbete som militär-

pastor på Revinge. 
För att fullfölja kvällens 
tema blir det utspisning 
med militär ärtsoppa.

Välkomna!



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: 046 771035
fax: 046 776457
e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby

Kyrkoherde, Lise-Lott Jönsson 
telefon: 046 300431 
e-post: lise-lott.jonsson@svenskakyrkan.se 

Komminister, Åsa Kalén
telefon: 046 300434
e-post: asa.kalen@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
telefon: 046 300436
mobil: 070 6088911
e-post: martin.hasselgren@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarsson 046 300438
Dagstorp kyrkogård, vakant 046 300437
Hofterup kyrkogård, Anders Karlsson 046 300432

Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor: 
Ulf Nordström  046 776276

Församlingshem:
Granstugan, H O Möllers väg 10 /Dösjebro/ 244 71 Dösjebro
Kyrkstugan, Byastugsvägen 108 /Hofterup/ 246 51 Löddeköpinge 
Dagstorp, Huvudstorpsvägen 27-28 /Dagstorp/ 244 95 Dösjebro

Kyrkonämndens och kyrkorådens ordförande:
Kyrkonämnden: Torsten Andersson 046 775790
Västra Karaby församling: Carina Wenliden 070 9931477
Dagstorp församling: Mats Berg 070 5771789
Hofterup församling: Britta Walldén 070  3809964

Periodisk	tidskrift,	ansvarig	utgivare:
Kyrkoherde,	Lise-Lott	Jönsson


