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”Today is a good day to die” eller är det möjligt att dö lägligt? 

Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min 
kammare och funderar på om döden någonsin kommer lägligt. Vi tycker väl aldrig att vi blir färdiga 
med livet… För de efterlevande ställer ett dödsfall till med mycket.
I juni firar jag 20 år som präst och många människor har passerat revy under dessa år. Vissa människor 
kommer och går och lämnar inga större avtryck, andra bär man för alltid med sig.
Jag blickar tillbaka och minns en dag i december för ett antal år sedan. Det kom in en begravning och 
den landade på mitt bord. Inte alls lämpligt med mer jobb i alla förberedelser inför julen. Jag ringer upp 
de anhöriga och vi bestämmer att ses på söndagen efter mässan.

När vi sitter ner och samtalar så kommer det sakta fram att ingen tycker detta är en särskilt väl vald tidpunkt att dö. Den gamle 
mannen kunde ju ha väntat med det tills helgerna var över… Ett av barnbarnen hade planerat en resa till varmare land, ett annat 
barnbarn läste dag och natt inför en stor sluttentamen. Dottern stod i begrepp att skilja sig och byta bostad. Sonen var ny på sitt 
jobb och mitt uppe i karriären, med många övertidstimmar. Livet rullar på och döden var kanske just i detta fall väntad, men inte 
dagarna innan jul när alla hade fullt upp med sitt.
Vi planerade för begravningen, sorgen och saknaden kom fram och fick säga sitt och alla skämdes nog lite till sist över vårt kla-
gande och så kallade brist på tid. 
Begravningsdagen kom och det var mitt emellan jul och nyår. Det var mer folk än väntat i kyrkan, alla klädda i svart och saknaden 
över en man som betytt mycket var påtaglig. Högtiden blev vacker på ett sätt och jag var klart berörd av stundens allvar. Vid 
avskedet går alla fram för att ta farväl, närmaste familjen först och sedan alla andra släktingar, vänner och bekanta.
Han kom fram bland de sista, en gammal man, rak i ryggen och med stapplande, men bestämda steg. Jag förstod att det var en nära 
vän till den avlidne. Han går fram till kistan och säger orden som många män i den generationen nog inte sagt så ofta: ”Du var min 
bäste vän. Jag älskar dig.” 
Sedan återvände han till sin plats långt bak i kyrkan. I den stunden kändes allt så futtigt. Alla vi som satt där, upptagna med våra 
egna liv, blev konkret påminda om vad som verkligen betyder något.
Våra obesvaradea mail, mobilen som ringer hela tiden, tvättkorgen som svämmar över och bilen som också borde tvättas…Vad 
är det? Ingenting mot att ha en vän, som trots ålder och sjukdom, säger högt och tydligt så att det hörs i hela kyrkan –” jag älskar 
dig”!
Då var det som om en Guds ängel talade till oss när sångsolisten avslutade akten med att sjunga den vackra ”Gabriellas sång”.  
”Det är nu som livet är mitt. Jag har fått en stund här på jorden…”    Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde



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 
men 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 ideella krafter i pastoratet.

Om du vill ha besök, eller känner någon som ni tror vill ha besök, ta kon-
takt med Åsa Kalén, 046-300434, eller asa.kalen@svenskakyrkan.se. 

Pressens Opinionsnämnd (PON) har klandrat notisen “Personalnytt” 
i Kyrknytt Nr:3 2012 för att åsidosatt god publicistisk sed. 
Hela beslutet går att läsa på www.po.se - fällningar - fällda ärenden 
- klandras för uppgift om sjukdom  (2013-10-15).
Jag ber än en gång om ursäkt för notisen och hoppas den inte föran-
lett ett allt för stort obehag.
Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde

VÄLKOMNA PÅ SAMTALSKVÄLLAR I GRANSTUGAN!
Den 2 april kl. 18.30 kommer Kenneth Holm och berättar om sitt liv som nykter alkoholist och hans väg dit.

Den 14 maj kl. 18.30 får vi höra Sven-Erik Palmbrings tankar om Diktaren och döden – frågor och tankar kring döden och det 
eviga. Dan Andersson, Nils Ferlin, Bo Setterlind mfl. slår följe med oss under ett par timmar denna majkväll.

Fika serveras till självkostnadspris. 

Efter valet 2013 är det nu dags för våra förtroende-
valda att starta den nya mandatperioden 2014-2017. Vi 
har blivit ett pastorat med 3 församlingar från 1 januari 
2014 och vår nya styrelse heter kyrkoråd. Varje försam-
ling har ett församlingsråd. Om du undrar vilka som 
sitter i kyrkorådet och församlings-råden kan du titta på 
vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby



Vardagsmässa i Granstugan 
Ibland är det både skönt och nödvändigt att få återvända 
till sin förankring och blicka inåt, att bara få stanna upp 

mitt i vardagen och samla sina tankar. 
Välkommen att fira en mycket enkel och kort vardagsmässa.

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

*LJ = Lise-Lott Jönsson, *ÅK = Åsa Kalén, *CW= Charlotte Winther

mars
16 mars, 2 i fastan
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa,*CW
23 mars, Jungfru Marie bebådelsedag
Hofterup kyrka kl. 14.00 Gudstjänst, *ÅK
	 ”Gudstjänst	för	de	allra	minsta”
	 Våfflor	i	Kyrkstugan	efter	gudstjänsten
26 mars, onsdag
Granstugan kl. 08.30 Vardagsmässa, *CW
27 mars, torsdag
Granstugan kl. 18.30 Vardagsmässa, *LJ
30 mars, Midfastosöndagen
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK

april
6 april, 5 i fastan
Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ
13 april, Palmsöndagen
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *CW 

17 april, skärtorsdag
Dagstorp kyrka kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa, *CW
18 april, Långfredagen
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Långfredagsgudstjänst, *CW
 kyrkokören	medverkar
20 april, Påskdagen
Hofterup kyrka kl. 08.00 Påskotta, *LJ ,*ÅK, *CW
	 Fredrik	Nilsson,	trumpet	
	 Påskfrukost	i	Kyrkstugan	efter	ottan
21 april, Annandag påsk
Västra Karaby kyrka kl. 16.00 Mässa, *ÅK
	 Träd	in	i	dansen	
	 Kyrkokören	medverkar



28 maj, onsdag
Granstugan kl. 08.30 Vardagsmässa, *ÅK

29 maj, Kristi himmelsfärds dag
Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *CW 

juni
1 juni, Söndagen f. pingst
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *CW

8 juni, Pingstdagen
Hofterup kyrka  kl. 10.00 Mässa, *LJ
9 juni, Annandag pngst
 Gudstjänst	sammanlyst	till	Domkyrkan	i	Lund,	
	 biskop	Antje	Jackelén	avtackas

23 april, onsdag
Granstugan kl. 08.30 Vardagsmässa, *LJ
27 april, 2 i påsktiden
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK

maj
3 maj, lördag
Västra Karaby kyrka kl. 13.00 Konfirmation, *ÅK
4 maj, 3 i påsktiden
Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ
11 maj, 4 i påsktiden
Hofterup kyrka  kl. 10.00 Mässa, *CW

15 maj, torsdag
Granstugan kl. 18.30 Vardagsmässa, *LJ
18 maj, 5 i påsktiden
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ

25 maj, Bönsöndagen
Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK
	

Onsdagar	jämna	veckor	är	det	
Andakt	på	Tallgården	kl.	11.00.	

Alla	är	hjärtligt	välkomna.



Vårens bussutfärd
Vi åker till Ystad tisdag den 20 maj. Samling 
och avfärd med buss från Granstugan kl 16.45. 
Vi börjar med att fira mässa i Klosterkyrkan kl. 
18.30. Därefter visning av Mariakyrkan och vi 
avslutar kvällen med att fika på församlings-
hemmet. Vi lämnar Ystad ca kl 21.00.
Kostnad: 50 kr/deltagare, betalas på bussen.
Anmäl till pastorsexpeditionen, tel 046-771035, 
senast den 7 maj om du vill följa med.

Välkommen!!!

Maj - avslutningarnas månad
15 maj - Caféavslutning kl. 14.30 
i Granstusgan
Sång och musik
22 maj - Soppavslutning kl. 12.00 
i Granstugan
Qvärlöv Sträng o Pipa underhåller med 
”Skånska mat och gillevisor”

Hofterups syförenings årliga bussutfärd går av stapeln den 2 juli.
Ytterligare information kommer i nästa Kyrknytt.

SOMMARFEST!
Måndagen den 26 maj kl. 16.00 

har vi fest för barnen!
Välkomna att umgås och ha en 

trevlig stund i Granstugan. 
Vi grillar, leker och så får vi lyssna till

 sång och musik med Eva Hallberg.
Och så sjunger vi lite också.

Anmäl er till Åsa:
 asa.kalen@svenskakyrkan.se, eller via sms: 

0736-55 24 55, senast den 19 maj.

Morgonpromenad för kropp & själ

Vi träffas vid gamla Handelsboden i Dös-
jebro fredagar klockan 9:00 med prom-
enadskorna på och går 2-3 km i omgivnin-
gen. Därefter njuter vi av nybryggt kaffe 
och nybakat bröd i Granstugan. Kan du 
inte promenera? Då är du givetvis välkom-
men till frukost vid halv tio. 
Vi startar den 21 mars.   
Charlotte Winther, pastorsadjunkt



Välkommen till världen! 
Ett barns födelse väcker många känslor och tankar. Glädjen över att en ny män-
niska har kommit till världen. Oro inför det ansvar som vilar på oss, det bräck-
liga livet lagt i våra händer. Kärlek, sömnlösa nätter, tacksamhet, samhörighet.

Ett barn har kommit till världen. 
Vi välkomnar er att döpa ert barn i Västra Karaby pastorat!
Att bli förälder är fantastiskt. Att få ansvaret för ett nytt litet liv är omtumlande 
och berör djupt. Det är också den största utmaning en människa kan få. 

Vi har tre kyrkor: Västra Karaby, Hofterup och Dagstorp kyrka som är öppen 
sommartid. Dopet sker vanligtvis lördag eller söndag, men kan efter önskemål 
ske på andra tider och platser.

Innan dopet träffas prästen och föräldrarna för att samtala om dopets innebörd, 
val av psalmer, faddrar och andra praktiska saker.  

Du som är intresserad av dop i någon av våra kyrkor bokar på tel: 046-77 10 35 
eller skickar en förfrågan till e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.seDopfunt, Hofterups kyrka

Pilgrimsvandring lördagen den 10 maj
Pilgrimsvandring kännetecknas av långsamhet, enkelhet, tystnad och andlighet – något som ofta är en bristvaror i vårt sam-
hälle. Det har ibland sagts att en pilgrim ber med fötterna och den som vandrat mycket tror jag håller med. Vi samlas kl. 10:00 
utanför Hoftrups kyrka, därifrån vandrar vi ett par timmar i lugnt takt och äter vår matsäck ute  i det fria. Väl tillbaka i Hofter-
ups kyrka firar vi pilgrimsmässa och avslutar dagen med att dela vår upplevelse av vandringen med varandra. 
Tag med matsäck, bra skor & kläder efter väder. Vi går i långsam takt och mestadels i tystnad, vandringen blir 6-7 km. 
Vi avslutar ca 14:00 & ingen föranmälan behövs.
Charlotte Winther, pastorsadjunkt



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
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

Pastorsadjunkt, Charlotte Winther
telefon: 046 300439
e-post: charlotte.winther@svenskakyrkan.se

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

Assistent i församlingstjänst, Gunilla Johansson
telefon: 046 300435

Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarsson 046 300438
Dagstorp kyrkogård, Bengt Andersson 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

Kyrkorådets och församlingsrådens ordföranden:
Kyrkorådet: Torsten Andersson 046 775790
Västra Karaby församling: Carina Wenliden 070 9931477
Dagstorp församling: Marcus Georgson 070 8483276
Hofterup församling: Claes Håkanson 070  6943279

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


