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Fira
påsk
med
Frälsarkransens
pärlor
Foto: Renée Backe

Ett nytt år och en ny termin har börjat, så jag passar på
att önska er alla läsare en god fortsättning. För min egen
del blev det ett udda firande av jul och nyår, då hela
familjen var på Nya Zeeland. På julafton satt vi i shorts
och grillade lamm, vilken resa och vilken upplevelse!
Och julen varar ju till ”påska” heter det… Välkommen att fira påsk i våra församlingar. Vi kommer att fira
de olika påskdagarna utifrån några av Frälsarkransens
pärlor. Ännu en gång får vi följa Jesu sista dagar i
livet, för att sedan fira den stora uppståndelsens glädje.
Vandringen från ljus till mörker eller tvärtom, känner vi
nog alla igen från våra egna liv. Oftast är det när mörkret är
som mörkast, som man upptäcker ljuset. Ibland måste man
spendera en tid i öknen för att kunna inse och förstå hur livet
ska levas fortsättningsvis. Jag tror att det är just detta som

påsken vill påminna oss om. Dessutom är det gott att
vila i vissheten om att ingenting som händer i våra liv,
sker utan att Gud är oss nära. Ingen mänsklig väg och
inget mänskligt lidande är främmande för Gud. Så vill
jag tro och med den tryggheten vill jag leva mitt liv.
Vi kan också vända på myntet och med glädje konstatera att all lycka, all kärlek och all harmoni som jag upplever, delas av Gud. I glädje och
sorg, i medgång och motgång är jag aldrig ensam.
Oavsett om du tror eller tvivlar, om du skrattar eller gråter, så
är du alltid välkommen till våra kyrkor, till våra gudstjänster,
till våra öppna verksamheter eller till ett enskilt samtal med
någon av oss präster. Våra tre församlingar finns mitt i din
vardag och i ditt liv för att påminna om Guds ständiga närvaro.
Avslutningsvis några ord från Caroline Krook:
”De flesta människor möter någon gång i livet den svarta avgrunden. Punkten då man tror att allt är slut. Avgrundsbrunnen har ingen botten, tror man. Man faller och faller, djupare
och djupare. Till sist når man botten. Förvirrat tittar man sig
omkring. Man har slutat falla. Någon finns. Någon bär. På
botten av avgrundsdjupet finns du, min Herre och min Gud.”
Lise-Lott Jönsson
Kyrkoherde

Västra Karaby kyrka den 25:e januari

Avtackning av Charlotte Winter efter hennes pastorsadjuktsår
i vårt pastorat.
Tack Charlotte för ett bra och trevligt år.
Lycka till framöver!!!

Tack och hej!

Tänk så fort ett år går, framför allt när man har roligt! Roligt
har jag verkligen haft under mitt adjunktsår, samtidig som jag
har fått göra många olika saker och lärt mig lite av hantverksyrket att vara präst. Visst krävs det en lång utbildning för att
bli präst men allt kan du inte lära dig i skolbänken. Livet och
mötet med människor är den absolut bästa skolan för en präst.
Varje vecka har jag mött era glada och positiva ansikten på
promenader, i samtal och i gudstjänst – det har berikat mig!
Jag vill tacka alla er som delat med sig till mig av tankat, liv
och upplevelser. Efter ett år i pastoratet känner jag mig rustat
att ta mig an nya utmaningar och kanske se nya delar av vår
kyrka. Vi kommer säkert att mötas igen i olika sammanhang
och ni vet ju aldrig när jag kikar in på någon gudstjänst i pastoratet.
Guds rika välsignelse till er alla!
Charlotte Winther, ej mer pastorsadjunkt

Pilgrimsvandring, från kyrka till kyrka
Söndagen den 3 maj kl 10.00 samlas vi utanför Dagstorps kyrka. Vi vandrar tillsammans i långsam takt och under tystnad. Kl 11.30 lämnar vi Västra Karaby kyrka för dig som vill ansluta där.
Vårt mål är sedan Hofterups kyrka där vi avslutar vår vandring med mässa kl 14.00. Om du vill
vandra hela vägen, så räkna med att vandringen är ca 15 km. Tag på sköna skor och kläder efter
väder, samt en matsäck och något att sitta på. Under vandringen kommer vi att göra några kortare stopp, där vi får fundera över
Frälsarkransens pärlor. Vi tar även en längre paus och äter vår medhavda matsäck.Efter mässan samordnar vi med transporter
tillbaka till Dagstorp. Om du har frågor eller funderingar, kontakta Lise-Lott Jönsson (046-300431).
Välkommen till en dag för både kropp och själ!

Helgens gudstjänster
mars
1 Hofterup kyrka

kl. 10.00 Mässa, *ÅK

26 Dagstorp kyrka

kl. 10.00 Mässa, *ÅK

8 V Karaby kyrka kl. 18.00 Musikgudstjänst,*LJ

maj

15 Hofterup kyrka kl. 14.00 Familjegudstjänst, *ÅK

3 Hofterup kyrka

kl. 14.00 Mässa, *ÅK, LJ

22 Granstugan

kl. 14.00 Familjegudstjänst, *ÅK

10 Hofterup kyrka

kl. 10.00 Mässa, * LJ

29 Dagstorp kyrka

kl. 10.00 Ungdomsmässa, *ÅK

14 Granstugan

kl. 08.00 Gökotta, *LJ

31 Hofterup kyrka

kl. 19.00 Passionsandakt, *ÅK

17 Hofterup kyrka

kl. 14.00 Familjegudstjänst, *ÅK

24 Dagstorp kyrka

kl. 14.00 Mässa, *LJ

25 Granstugan

kl. 16.00 Familjegudstjänst,*ÅK

april
2 V Karaby kyrka kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa, *ÅK
3 Dagstorp kyrka

kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst, *LJ

5 Hofterup kyrka

kl. 08.00 Mässa, *LJ ,*ÅK

31 V Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK

juni

6 V Karaby kyrka kl. 16.00 Mässa, *ÅK

7 Hofterup kyrka

12 V Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ

14 V Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK

19 Hofterup kyrka

kl. 14.00 Famljegudstjänst, *ÅK

25 V Karaby kyrka kl. 13.00 Konfirmation,*ÅK

kl. 10.00 Mässa, *LJ

20 Dagstorp kyrka kl. 18.00 Musikgudstänst, *ÅK
21 Hofterup kyrka

kl. 10.00 Mässa, *ÅK

Västra Karaby kyrkokör under ledning av
Eva Hallberg medverkar vid följande tillfällen
under våren:
1 mars i Hofterups kyrka kl. 10.00
31 mars i Hofterups kyrka kl. 19.00
1 april Granstugan kl. 18.30
6 april i Västra Karaby kyrka kl. 16.00
24 maj i Dagstorp kyrka kl. 14.00 och
i Granstugan kl 15.00

Taizéandakt
onsdagar
4 mars, 18 mars, 1 april och
13 maj
kl. 18.30 i Granstugan

Familjegudstjänst
Gudstjänst med dopfest för små och stora på
Jungfru Marie bebådelsedag
den 22 mars i Granstugan kl. 14.00.
Minikören medverkar och våfflor serveras.
Anmälan till Åsa Kalén:
tel 046 300434 eller via mail
asa.kalen@svenskakyrkan.se

Morgonmässa
följande onsdagar:
25 februari, 25 mars, 29 april och 27 maj
kl 08.30 i Granstugan

Vardagsmässa
tisdagen den 24 mars
och följande onsdagar
7 maj och 21 maj
kl 18.30 i Granstugan

Andakt Tallgården
varannan onsdag jämna veckor är det andakt
på Tallgården i Dösjebro kl. 11.00

En stund i stillhet
i Hofterups kyrka 21 april kl 18.30

Familjeföreläsning med Elisabeth Schönbeck. Beteendevetare med inriktning på
syskonrelationer i Västra Karaby kyrka torsdagen den 19 mars kl. 19.00
Äldst, yngst eller mittemellan?
Din plats i syskonskaran betyder mer än du tror
Vem blir den naturliga ledaren?
Vem bli världens bästa svärmor?
Vem blir alkoholist?
Leker verkligen lika barn bäst?
Varför är det så många storasyskon i regeringen, men mest småsyskon som ställer upp i Idol?”
Ansvarstagande storasyster, rolig lillebror eller diplomatisk mellansyster. Din plats i syskonskaran har stor påverkan på din personlighet. Ta reda på hur och använd kunskapen för att lära
känna dig själv lite bättre.
Anmälan till Åsa: 046-30 04 34 eller asa.kalen@svenskakyrkan.se senast den 16 mars.
Välkomna!

Nytt Kyrknytt med sommarens program kommer i
mitten av juni MEN:
- Hofterups syförenings årliga sommarutflykt 		
den 1 juli.
- Sommarcafé i Hofterup den 8 juli.
- Musikprogram dagligen under en hel vecka,
som marmusiken i festivalvariant, med start 		
söndagen den12 juli.
- Vägkyrka i Hofterup under vecka 33 (10-16
augusti).

Uppståndelsepärlan

Gudspärlan

Kärlekspärlorna
(2 stycken)

Under mars månad kommer en “liten” utställning om
frälsarkransen i Granstugans monter.

Samtalskvällar

25 mars
Vad är Frälsarkransen och hur kan
vi använda den?
29 april
Föredrag om klostret i Taizé
27 maj
Jesusbilder runt om i världen
alla gånger kl 18.30 i Kyrkstugan.
NYFIKEN PÅ… Frälsarkransen?
En liten krans/armband med 18
pärlor. Livets pärlor, en pärla
för varje tillfälle. Vi träffas fem
gånger för att tillsammans
utforska vad Frälsarkransen är
och hur man kan använda den på
olika sätt – både i vardag och i
andakt.
Vi startar måndagen den 16/3
kl. 19.00 i Granstugan och vi
avslutar den 3 maj med
Frälsarkransvandring Dagstorp Hofterup. De andra datumen är:
23/3, 13/4, 20/4 och 27/4.
Anmälan till Åsa: 046-30 04 34
eller
asa.kalen@svenskakyrkan.se

Dopänglar
Under år
2015
kommer vi i
dopgudstjänsten
att hänga upp
änglar till
barnen som döps
i våra kyrkor.
Dessa är
gjorda av
Bibbi Nilsson
(Bibbis pil &
betong)
i Kävlinge.
Under februari
2016 kommer
inbjudan att
skickas ut för
att komma och
hämta sin ängel
på våffeldagen, Marie
Bebådelsedag,
den 13 mars.

Internationella kvinnodagen
8 mars

KYRKOKÖRENS VÅRKONSERT
i Granstugan den 24 maj kl 15.00
“O Sole Mio”
Kaffekonsert med singalong.
medverkande Dan Gisen Malmqvist klarinett,
Håkan Andersson accordeon,
Eva Hallberg sång och musikalisk ledning

midsommardagen
20 juni

Musikgudstjänst i Västra Karaby kyrka kl. 18.00
med Damkören Capella Hospitalis, dirigent
Ann-Christin Hyleborg.

Kristi himmemmelsfärdsdag
14 maj
Gökotta i Granstugan kl 08.00.
Elin Maria Hjort - sång, och
dragspel
Marie Nagenius - trumpet
Frukost serveras.

Musikgudstjänst i
Dagstorp kyrka
kl. 18.00
med
Sven Bornemark
och Åsa Kalén

Tycker du om att måla, sjunga, baka, snickra – ja,
pyssla? Är du född 2001?
Välkommen till SKAPANDE-konfirmation.
Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen
tro handlar om livet och allt som livet rymmer: kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Under
konfirmationstiden får du undersöka vad kristen tro
innebär.
Vi träffas på måndagkvällar två gånger i månaden
och skapar tillsammans, det kan vara allt ifrån
bakverk till att måla, drama, musik, lera, snickra och
allt vad vi kan komma på och tycker är kul. Vi kommer också att göra några studiebesök.
Självklar ingår också samtal, undervisning, gudstjänster och andakter. En härlig mix av skapande och
fördjupning!
Anmäl dig till Åsa Kalén, präst: asa.kalen@svenskakyrkan.se, eller gå in på vår hemsida och anmäl dig där.
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby senast den 31 augusti.
Start under september månad 2015.

Upplev påsken i Västra Karaby pastorat!
Palmsöndagen 29 mars
kom och upplev glädjen, och folkets hosiannarop när Jesus rider in i Jerusalem! Vi firar
Ungdomsmäs sa i Dagstorp kyrka kl. 10.00. Medverkan: konfirmanderna.
Tisdag 31/3
kl.19.00 i Hofterup kyrka: Musikandakt i Passionstid. ”Den som bär…” Medverkan: Kyrkokören, Shirine Stjernfeldt – sång
och Fredrik Stjernfeldt – bas.
Onsdag 1/4
kl. 18.30 i Granstugan: Taizéandakt i påsktid. Medverkan: Kyrkokören.
Skärtorsdag 2/4
kl. 19.00 i Västra Karaby kyrka: Skärtorsdagsmässa. Medverkan: Jörgen Tånnander – flöjt.
Långfredag 3/4
kl. 15.00 i Dagstorp kyrka. Musikgudstjänst på Långfredagen
”Stabat mater” av G.B.Pergolesi. Medverkan: Maria Herrlin och Eva Hallberg –
sångsolister och Outi Ben Ammar – piano.

Påskdagen 5/4
kl. 8.00 i Hofterup kyrka. Påskotta. Medverkan: Hans Nordström – sång, trumpet. Påskfrukost efter ottan i Kyrkstugan.
Annandag påsk 6/4
kl. 16.00 i Västra Karaby kyrka. ”Träd in i dansen”, en folkdansmässa. Medverkan: Kyrkokören och Malmö Spelmanslag.

Våravslutningar
Sopplunchen avslutas i år den 21 maj kl. 12.00
i Granstugan, Dösjebro
med underhållning av Qvärlövs Sträng & Pipa

Caféavslutning

torsdagen den 28 maj kl. 14.30
i Granstugan, Dösjebro
med
Sång i gemenskap
samt
Shirine och Fredrik
Stjernfeldt - sång och bas

Välkomna på barnens avslutning…
…i Granstugans trädgård den 25 maj kl. 16.00. Vi sjunger,
leker och äter lite tillsammans och firar gudstjänst för de allra
minsta. Anmälan till Åsa: asa.kalen@svenskakyrkan.se.

Vårens bussutfärd

Vi åker till Gårdstånga kyrka och Revingehed/P7 tisdag den
19/5. Samling och avfärd från Granstugan kl 18.00. Vi börjar
med en visning av Gårdstånga kyrka. Därefter fortsätter vi ut
till Revingehed och fikar på mässen, samtidigt som vi får en
liten inblick i hur Försvarsmakten arbetar idag.
Kostnad: 50 kr/deltagare, betalas på bussen.
Anmäl till pastorsexpeditionen (kl 10-12), tel 046-771035,
senast den 7/5 om du vill följa med.
Välkommen!!!

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
Kyrkomusiker: Eva Hallberg
telefon:
046 300436
e-post:
eva.c.hallberg@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
Kyrkstugan, Byastugsvägen 108 /Hofterup
Dagstorp, Huvudstorpsvägen 27-28 /Dagstorp/
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

