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Om att kasta gamla skor ...
Det är en vanlig söndag och strax dags för mässa i en av pastoratets fina kyrkor. Jag står som vanligt i vap-
enhuset för att välkomna de människor som kommer. Strax innan klockringningen kommer en kvinna som 
jag mycket väl känner igen. Vi kramar om varandra och njuter av den där härliga känslan av återseende.
Jag frågar hur hon har det och konstaterar att det var en tid sedan vi sågs. Hon ler stort och tillkännager att 
hon mår oförskämt bra. Hon njuter av sitt liv, mer än att bara fundera över dess mening. I samma sekund 
påminner hon mig om att den här dagen är det precis tre år sedan jag begravde hennes man just i denna 
kyrka. Jag blir förvånad över att tiden gått så fort, men ger henne rätt.

Klockorna ringer samman vår mässa och under första psalmen kommer många tankar över mig. Tänk vad livet går fort, för tre 
år sedan satt en kvinna på första bänk och sörjde. Nu sitter samma kvinna här, lite tagen och ledsen av stundens allvar, men 
ändå samtidigt strålande varm och glad. Glädjen och sorgen, våra ständiga följeslagare utmed livsvägen. Jag känner verkligen 
att Gud är nära och delar allt som händer i våra liv. Men det är upp till oss att förvalta livet på rätt sätt.
När mässan är slut samlas vi för en kopp kaffe. Kvinnan kommer fram till mig och berättar nu att hon funnit en väninna som 
också blivit ensam och dessa två har gjort många trevliga resor tillsammans. Jag delar hennes glädje och manar henne att njuta 
av sitt liv, att uppleva saker och att värna om alla relationer som betyder något.
Vi kommer in på att hon slängt nästan alla makens kläder. Det är särskilt viktigt för henne att berätta att hon utan tvekan kastat 
alla hans skor. Ett enda plagg är sparat och det är hans fina kostym. Den hänger fortfarande på hedersplatsen i garderoben. Hon 
ser finurlig ut och förklarar för mig att om alla skor är kastade, så kan inte mannen gå ut. Då är han alltid kvar därhemma och 
väntar på henne när hon kommer hem från sina resor och andra sociala aktiviteter.
Minnet av människor som vi saknar kan ingen ta ifrån oss. Vissa människor kommer vi för alltid att bära med oss. Men livet 
erbjuder ständigt nya resor och möjligheter till mänskligt samspel.
På vägen hem i bilen efter denna helt vanligt ovanliga söndag insåg jag ännu en gång hur livet segrar och hur uppståndelsen 
ständigt visar sin existens. Vi går mot vår och påsk, unna dig lyxen att njuta av livet. Kanske kan du till och med göra som kvin-
nan jag mötte, älska livet mer än dess mening!?
Herre, tack för blåsipporna och fåglarna som kommer tillbaka. Tack för livet som föds på nytt och på nytt. Tack för ljuset och 
tveksam solvärme. Tack för ännu en vår, Herre, fyll också mig med nyskapelsens kraft. Amen.
Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde



PÅSK 
Palmsöndagen den 20 mars 
Jazzmässa kl. 18.00 i Västra Karaby kyrka.
Medverkande: Paul´s New Orleans Gang 
och Karaby kyrkokör.

Tisdagen den 22 mars
Hofterups kyrka, kl. 19.00 – 
En stund i stillhet.
Elin Lundström flöjt och 
Henrik Lundström gitarr -  
Musik i folkton

Skärtorsdagen den 24 mars 
Skärtorsdagsmässa kl. 19.00 i 
Hofterup kyrka.
Flöjtisten Jörgen Tånnander medverkar.

Långfredag den  25 mars 
Dagstorp kyrka kl. 15.00
Musikgudstjänst;  Stabat Mater av G.B. 
Pergolesi
Maria Herrlin och Eva Hallberg, sång, 
Lars-Åke Norlander – piano

Påskdagen den 27 mars
Västra Karaby kyrka kl. 11.00.
Festmässa där kyrkokören och trumpetare med-
verkar, Nils Rosberg spelar orgel.

Påsklunch i Granstugan efter mässan 
Anmälan senast den 23 mars till expeditionen, 
tel: 046 771035 eller epost: 
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se

Annandag påsk den 28 mars
Välkomna till Temagudstjänst ”Frälsarkransen”, 
kl. 18.00 i Hofterup kyrka.
Ni kommer få höra Shirine Stjernfeldt sjunga, 
Nils Rosberg spela, se bilder och Studiecirkel 
”Frälsarkransens” tankar om Frälsarkransens pärlor.



Helgens gudstjänster 

mars
20 V Karaby kyrka kl. 18.00 Jazzmässa, *LJ

24 Hofterup kyrka kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa, *ÅK 

25 Dagstorp kyrka kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst, *LJ
27 V Karaby kyrka kl. 11.00 Festmässa, *LJ

28 Hofterup kyrka kl. 18.00 Temagudstjänst, *ÅK

april
3 Hofterup kyrka kl. 10.00 Gudstjänst, *LJ
10 V Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK

17 Hofterup kyrka kl. 14.00 Ungdomsmässa, *ÅK

23 V Karaby kyrka kl. 13.00 Konfirmation, *ÅK

24 V Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK

maj
1 Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ

5 Granstugan kl. 08.00 Gökotta, *LJ

8 Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ
15 V Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK
 V Karaby kyrka kl. 18.00 Konsert, *ÅK

22 Hofterup kyrka kl. 14.00 Mässa, *ÅK

29 Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ

juni
5 Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ

12  V Karaby kyrka  kl. 10.00 Mässa, *ÅK

Andakt Tallgården

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

En stund i stillhet

i Hofterups kyrka 22 mars kl 19.00
och den 19 april kl. 18.30



följande onsdagar:
30 mars, 27 april och 25 maj kl. 08.30 i Granstugan

26 april och 19 maj kl 18.30 i Granstugan 

Morgonmässa Vardagsmässa 

Fastekampanj 2016 Maträtten - för allas rätt till mat
Det finns mat till alla. Ändå får 795 miljoner männi-
skor inte tillräckligt att äta. Det är oacceptabelt.

Kunskapen har vi. Men som människor har vi också 
en förmåga till medkänsla och solidaritet. Inte bara 
i huvudet, utan också i hjärtat vet vi vad som är rätt. 
Därför kan vi förändra. 

Mat är grunden 
för försörjning, trygghet, utbildning, hälsa och tro.
Fattigdom är maktlöshet 
Om all kraft går åt till att skaffa mat, hur ska du då 
orka förändra ditt liv? 
Lika värde är drivkraften 
Vi jobbar långsiktigt, på plats, och stöttar människor 
att själva påverka sin situation. 

Du kan förändra
Välkommen till årets fastekampanj: 
MATRÄTTEN – för allas rätt till mat.
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– för allas rätt till mat

Swisha till 9001223

PG 90 01 22-3

BG 900-1223 

Khine Wut Hmone Kyaw är två år gammal. Hon är en av 795 miljoner 

människor som ofta äter för lite, för näringsfattigt och för sällan. 

Trots att mat är en mänsklig rättighet. Trots att jordens resurser 

skulle kunna föda oss alla. Var med och bekämpa en av världens 

största orättvisor!

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr 

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT



Musikcafé i Granstugan
Söndagen den 24 april kl. 16.00 

”O sole mio”  En italiensk sångfest där klassiker av 
Rossini, Donizetti och Verdi  varvas med  neapolitanska 
folksånger och 60-talsschlager i en enda livsbejakande 
blandning av solo, körsång och singalong.  
En hyllning till livet  och våren!
Medverkar gör Eva Hallberg, sång; Håkan Andersson 
accordeon, Dan ”Gisen” Malmqvist klarinett,  
Karabykören och Bjufs Singers samt publiken!!!  

Kristi Himmelsfärdsdag 
torsdagen den 5 maj, 

Gökotta 
i Granstugan kl. 08.00 

Elin Maria Hjorth 
medverkar med solosång

efter ottan serveras 
frukost.

Välkomna!
Söndagen den 22 maj upprepar vi vår Pilgrimsvandring 
mellan kyrkorna. Vi samlas kl. 10.00 uppe vid Dagstorp 
kyrka och går i sakta lunk Dagstorp - Västra Karaby 
- Hofterup. Vill man ansluta i Västra Karaby går vi däri-
från kl. 11.30, efter ett fikauppehåll. Vandringen avslutas 
med Pilgrimsmässa i Hofterup kyrka kl. 14.00. Vi samåker 
tillbaka till Dagstorp efter mässan.



Våravslutningar

Sopplunch 
Våravslutning i Granstugan torsdagen den 26 maj kl 12.00

”Swing that music”
Swingakuten bjuder på ett lättsamt program med musikaliska 
pärlor ur 30- och 40-talets rikhaltiga swingrepertoir. Louis 
Armstrong och Benny Goodman var tidens stora stjärnor och 
deras musik är ett riktigt lyckopiller. Evergreens och snabba 
swingnummer blandas med vackra ballader. 
Stefan Knutsson – gitarr,  Jimmy Ludwigsson – tuba,  Bo 
Ingemarsson – klarinett.

Välkomna!!!

Torsdagen den 19 maj 
kl. 14.30 i Granstugan

Avslutning för 
Sång i gemenskap och Café

Allsångscafé  
där Sång i gemenskap medverkar 

MEN glöm inte att Sång i gemen-
skap även träffas den 7:e och 21:e 

april men då kl. 13.30 i Granstugan

Måndagen 23 maj är det dags för den 
årliga 

Barnavslutningen! 
Vi grillar i trädgården, sjunger och 

leker. 
Minikören medverkar.

Välkomna till Granstugan kl. 16.00. 
Anmälan till Åsa: 

asa.kalen@svenskakyrkan.se
senast den 18 maj.



Livsnära 
frukostsamtal

vid två tillfällen under våren:

Lördagen den 19 mars kl 09.00 i Granstugan. 
Då får vi träffa Camilla Malmström från Eslöv. 
Hon kommer att berätta om hur det är att leva med 
ett sjukt barn. Deras lilla Ella blev bara 9 år. Hon 
dog efter en lång tids sjukdom. Camilla berättar 
om kampen, om svårigheterna men också om att ta 
vara på livets glädjeämnen. 

Lördagen den 21 maj kl.09.00 i Granstugan. 
Kenneth Holm tidigare alkoholist gästar oss och 
berättar om sin väg och sitt liv - från alkoholist till 
nykterist.

Frukost serveras till självkostnadspris.

Väl mött och välkommen!

Filmkväll i Granstugan
Välkomna på filmkväll den 14 april 

kl. 18.00 i Granstugan. 
Vi ser Kay Pollaks film ”…så ock på jorden”. 

Smörgås serveras.

i Kyrkstugan den 27 april kl. 18.30.
Ämne: Pilgrimsvandra i Spanien på Santiago de Compostela.
Det gemensamma för den samling gamla pilgrimsleder som 
går genom Europa, är att de alla leder till Santiago de Com-
postela i nordvästra Spanien. I mer än tusen år har pilgrimer 
vandrat här för att hedra minnet av en av Jesus tolv apostlar, 
Jakob.

Samtalskväll 



Vårens bussutfärd
Vi åker till Lomma kyrka tisdag den 10 maj. Samling och avfärd från 
Granstugan i Dösjebro kl 16.00. Vi börjar i Lomma kyrka där vi får en 
visning av kyrkan. Därefter fortsätter vi ut till Bjärred och äter en räk-
macka längst ute på Långa bryggan. Observera att bussen inte kan köra 
hela vägen fram, utan det krävs en liten promenad ut på bryggan, ca 1 km. 
Vi beräknar att vara tillbaka i Dösjebro senast kl 21.00.
Kostnad: 50 kr/deltagare, betalas på bussen.
Anmäl till pastorsexpeditionen, tel 046-771035, senast den 29/4 om du 
vill följa med.

Välkommen!!!

En gordisk knut är en invecklad uppgift 
som kan lösas förvånansvärt enkelt 

genom en drastisk åtgärd.

Den 1 januari 2016 förändrades pastoratets organisation. Vi är fortfarande 
ett pastorat med samma namn som tidigare. 
Före årsskiftet var vi ett pastorat med tre församlingar: Hofterup, Västra 
Karaby och Dagstorp.
Från 1 januari 2016 är vi ett pastorat med två församlingar. Hofterup för-
samling har inte förändrats utan har samma namn och gränser som tidigare 
medan Västra Karaby och Dagstorp numera blivit en församling som heter 
Västra Karaby och Dagstorp församling. Förändringen skulle kunna liknas 
vid den Gordiska knuten förutom de drastiska åtgärderna. Sammanslag-
ningen innebär inga större förändringar för församlingsborna. Kyrkor, 
kyrkogårdar och församlingshem fungerar som tidigare.
Varför? Dagstorp uppfyllde inte de krav som Svenska kyrkan har för att få 
var egen församling, vilket till stor del berodde på att endast 118 kyrkotill-
höriga bor i Dagstorp.  



Konsert i Västra Karaby kyrka, 
pingstdagen, den 15 maj kl. 18.00

Sommaren närmar sig och vi kommer att färdigställa ett 
nytt nummer av Kyrknytt i början av juni. 

MEN
Vi vet redan att vår nyanställde församlingspedagog 
Robin Nord startar sin anställning hos oss i mitten av 
juni. Han är mycket efterlängtad och presenterar sig i 
nästa  nummer av Kyrknytt.
Sommarens bussutfärd går av stapeln den 29 juni.
En hel musikvecka blir det även denna sommar, 
den 10 - 17 juli.
Vägkyrka/sommarkyrka som vanligt i Hofterup vecka 
33, den 15 - 21 augusti.



Urnlund på Västra Karaby kyrkogård. 
Foto: Åsa Kalén

På våren och sommaren besöker många våra kyrkogårdar. 
Vi är måna om att våra kyrkogårdar och gravplatser ska vara 
välskötta och att gravstenar ska stå säkert. Vi kontaktar 
gravrättsinnehavare när något förändras eller händer på grav-
platserna. I vissa fall får vi inte kontakt eller vet inte vem vi 
ska kontakta. Då sätter vi upp en skylt på gravplatsen där vi 
ber er kontakta vaktmästaren eller pastorsexpeditionen. Vi är 
mycket tacksamma om ni hör av er. 

Både våra vaktmästare och vi på passtorsexpeditionen svarar 
gärna på era frågor när det gäller gravplatser, gravskötsel eller 
vad ni i övrigt funderar på kring kyrkogården.
Om det inte finns någon vaktmästare på plats när du besöker 
kyrkogården ring expeditionen på tel 046 771035 eller skicka 
ett epost: till vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se så 
hjälper vi dig.



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
e-post: gunilla.b.johansson@svenskakyrkan.se

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


