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ANDEN I DISKVATTNET
Lärkan slår och Skånes somrar ilar, enligt Anders Österlings vackra erinran. För alla
som skall ”fånga dagen”, en välkänd uppmaning som på medeltiden brukade illustreras
med tre dödsskallar, kan följden även bli stress och överraskande blodtrycksresultat.
Vi måste så mycket, när vi gör våra intåg i sommarhagen. Varför det tänker jag, när
diskvattnet rinner längs händerna och jag än en gång uttalar mitt anatema över lämningar av ostfondue.
Kanske behöver vi fundera mycket mer över tingens ordning i en allt oroligare tillvaro, och inte minst över
den andliga dimensionen i vardagslivet. Grekiska grannar i Malmö brukade varje morgon tända rökelse som
en väldoftande påminnelse om Guds närvaro i livet.
Man kan visst inte stiga ner i samma flod två gånger och detsamma gäller väl då även och förhoppningsvis
för diskvattnet, även där finns nyskapelsen. Jag märker att jag börjar komma ut på djupt vatten, men bättre att
sjunka med en spännande tanke, än att flyta med ett trist faktum!
Kort sagt, den andliga energin eller dimensionen berör allt levande och håller samman hela Skapelsen. Människan har för länge sedan lämnat det naturliga förhållandet och alltmer avskärmat sig från Skapelsen. ”Om
ni tystnar skall stenarna vittna”, säger Jesus i ett sällan citerat konstaterande. Förmodligen avses inte gravstenarna på våra vackra kyrkogårdar, utan snarare att människan inte nödvändigtvis är evig herre över naturen.
I bästa fall är vi en del av en större och mäktigare lovsång, som inkluderar såväl koltrastens sång, valarnas
vandringar som ,ja, kanske rentav det rengörande och därmed välsignade diskvattnet.
Så måste inte så mycket ! Du sätter inte igång någon sommar, men Gud ger tid till det som är viktigt för Dig.
Kanske är det dock inte just det som Du tror. Ta Dig tid att verkligen ta reda på vad det är, just för Dig !
Sven-Erik Palmbring
Kyrkoherde

FAMILJELYCKA OCH VIKARIAT.
Anna Sophia Bonde skall vara barnledig
från mitten av juni till nästa höst. Vi alla
önskar henne och familjen lycka till och
ett välkommen åter till Anna Sophia, när
så blir dags!

Det som upptar mina tankar just nu är barnens
och ungdomarnas roll i församlingen och vad vi
som församling kan göra för dem - eller snarare,
vad vi kan göra för varandra! För mycket av
församlingens arbete är att arbeta mot ett gemensamt mål, i gemenskap med varandra. Något jag
tycker är viktigt för en församlings gemenskap är
…samtidigt säger vi välkommen till Åsa Kalén som skall
samtalet; både i det lilla och i det stora. I samtavikariera för Anna Sophia. Åsa presenterar sig själv här
let kan vi alla mötas - liten som stor!
nedan och vi hoppas att Du skall trivas och finna Dig väl
Det ska bli väldigt trevligt att ses! Både i gudstillrätta hos oss.
tjänst och i vardag…
För personal, förtroendevalda och församlingsbor:
Sven-Erik Palmbring
Åsa Kalén
asa.s.kalen@predika.nu
Hej!
Åsa heter jag och jag kommer att vikariera i pastoratet
under året som kommer.
Ja, vad kan man säga om mig? Jag är 39 år och bor i Kävlinge tillsammans med man, två barn och katt. Uppvuxen
i Linköping och kom till Skåne som 20-åring - så snart
har jag bott i Skåne halva mitt liv… och mer lär det bli!
Efter en ganska splittrade vår, med mycket jobb här och
där ska det bli skönt att ”sätta ner sina bopålar” för ett år.
Samtidigt har det varit en spännande tillvaro med många
möten, som varit ovärderliga.

Tankar på Karaby
backar ...
Moder Natur kan även
vara en satkärring.
(Edward Murphy)
Eftersom vi inte vet något
om morgondagen, kan vi
lika gärna börja oroa oss
redan idag.
(Stig Johansson)
Vem av Er kan med sina
bekymmer lägga en enda
aln till sin livslängd.
(Jesus från Nasaret)
”Allt annat än sökandet
efter Gud
och kärleken till din nästa,
kan vänta”
- George Harrison (medlem i gruppen Beatles)

Gudstjänster

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

juni

8 juni, 3 e. tref.

Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

11 juni, onsdag

Dagstorp kyrka kl. 19.00
1:a sommarmusikkvällen med
New Orleans Delight och sångerskan Marilyn Keller.
Kaffe och kanelbulle i pausen.

15 juni, 4 e. tref.

Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

18 juni, onsdag

Västra Karaby kyrka kl. 19.00
2:a sommarmusikkvällen med
Sylvia Karpe och Ingela Wahlgren

21 juni, Misdsommardagen
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Friluftsgudstjänst

22 juni, Johannses Döpares dag
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

25 juni, onsdag

Hofterup kyrka kl. 19.00
3:e sommarmusikkvällen med
La Corda

29 juni, 6 e. tref.

Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
30 juni - 6 juli
Sommarkyrka i Hofterup kyrka.
Öppet 12-16, andakt med
musikinslag dagligen kl 14.

juli

2 juli, onsdag

Västra Karaby kyrka kl. 19.00
4:e sommarmusikkvällen med
Martina och Börje Wessman
”Musik i skymningen”

6 juli, Kristi förklarings dag

Hofterup kyrka kl. 14.00
Gudstjänst, avslutning sommar
kyrkan
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Musikandakt med
Qvärlöv Sträng o Pipa

9 juli, onsdag

Dagstorp kyrka kl. 19.00
5:e sommarmusikkvällen med
Ingmar Nordström och Sven-Åke
Norrman

13 juli, 6 e. tref.

Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

16 juli, onsdag

Hofterup kyrka kl. 19.00
6:e sommarmusikkvällen med
Daniel Hjort och Elin-Maria
Nilsson

20 juli, 9 e. tref.

Dagstorp kyrka 11.00
Mässa

23 juli, onsdag

Västra Karaby kyrka 19.00
7:e sommarmusikkvällen med
Ann Sofie Persson och Fredrick
Haglund

10 augusti, 12 e. tref
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

27 juli, 10 e. tref.

17 augusti, 13 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

30 juli, onsdag

24 augusti, 14 e. tref.
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

Dagstorp kyrka kl. 19.00
8:e sommarmusikkvällen med
Duo Aurora

31 augusti, 15 e. tref.
Dagstorp kyrka 11.00
Mässa

augusti

september

3 augusti, 11 e. tref.
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

7 september, 16 e. tref
Hofterup kyrka kl. 14.00
Spelmansgudstjänst med Malmö
spelmanslag.
Kaffe i Kyrkstugan efter gudstjänsten.

Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

6 augusti, onsdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
9:e sommarmusikkvällen med
”Jazzin´ Jacks”
Kaffe och kanelbulle serveras.

Höst igen och de ”vanliga” verksamheterna startar vecka 36.

Musik i sommarkväll, 9 onsdagskvällar i rad med start den 11 juni
Sommarmusiken startar
med New Orleans Delight
i Dagstorp kyrka den
11 juni kl. 19.00. Denna
gång med sångerskan
Marilyn Keller.
Dagstorp i stora världen
Konserten i Dagstorps kyrka förra sommaren
med New Orleans Delight och den amerikanska
sångerskan Marilyn Keller spelades in, och har i
år kommit ut på cd. Den har recenserats i dansk,
engelsk, amerikansk och Nya Zeeländsk fackpress och givetvis uppges det att inspelningen
gjorts i lilla Dagstorp. Albumtexten har skrivits
av en jazzintresserad kyrkoherde.
Skivan kommer att finnas till försäljning i samband med årets framträdande i Dagstorps kyrka
11 juni 19.00. Glöm inte att det även serveras
kaffe och husmors undergörande kanelbullar i
pausen!
Följande onsdag den 18 juni kl 19.00 kommer
Sylvia Karpe och Ingela Wahlgren till Västra
Karaby kyrka ...

... KARPE DIEM
Det blir en högtidskväll för alla pianovänner i Västra
Karaby kyrka - i vår serie Musik i Sommarkväll.
Då spelar Sylvia
Karpe från Stockholm ett brett och
varierat program,
baserat på hennes
50 år långa karriär
som konsertpianist.
Sylvia är dotter till
violinprofessorn
Sven Karpe och
konsertpianisten
Camilla Kinberg. Hon var en tacksam elev till modern och
framträdde som solist med orkester i en Mozartkonsert,
redan vid tolv års ålder.
Förutom studier vid Kungliga Musikhögskolan har Sylvia
även studerat i London för konsertpianisten Albert Ferber.
Debuten som professionell pianist skedde i Stockholms
konserthus 1973. Sylvia Karpe är också en av kvinnorna
bakom Södertäljeoperans framgångar.

Sista onsdagen i juni dvs.den 25
juni följer gruppen La Corda denna
gången i Hofterups kyrka kl. 19.00.
Gruppen bildades 2003. Namnet
La Corda är italienska och betyder
”stämbandet” eller ”strängen”. De
framför andlig och världslig musik
från medeltid till barock med tonvikten på 1600-talet.
Både Maria Herrlin och Gertrud Sonesson är sopransångerskor medan
Anna-Stina Berghe spelar viola da
gamba och Sigrid Sjöstrand spelar
renässansluta och barockgitarr.

Första onsdagen i juli månad den 2 juli kl. 19.00 kommer Martina
och Börje Wessman till Västra Karaby kyrka. Deras program
heter ”Musik i skymningen”. Med bla Aftonklockor, Älska mig,
Ave maria och den lilla Åsnan.
Martina Wessman: sång och piano
Börje Wessman: accordeon
Följande onsdag den 9 juli kommer
återigen Ingmar Nordström och Sven-Åke
Norrman till Dagstorp kyrka kl. 19.00.
”Det är fantastiskt att än en gång få presentera en ny CD. Det är nu över 15 år
sedan jag upplöste orkestern. Då hade Ni
dansat i över 36 år till tonerna från min
orkester.
Men tack vare mina kyrkokonserter får
jag träffa och spela live för er. En förmån
som är underbar för mig.” (hämtat från
Ingmar Nordströms hemsida) .
Den 16 juli kl. 19.00 gästas Västra Karaby kyrka av Daniel
Hjort och Elin-Maria Nilsson.
Elin Maria Nilsson född och uppvuxen i Dösjebro - sång och piano
Daniel Hjort - trombon och piano

kommer att arbeta i Stockholm.
Lyssna på Romanser i sommartid:
Älska med hela din själ och hela ditt förstånd Ann-Sofie Persson, sopran och
Fredrick Haglund, piano
Duo Aurora från Bremerhavener gästar Dagstorp kyrka sista onsdagen i
juli dvs. den 30 juli kl. 19.00.
Walter Berggren - orgel
Mikael Börresen - klarinett

Ann Sofie Persson, från
Virke gästar oss återigen
den 23 juli kl. 19.00 i Västra Karaby kyrka. Denna
gången har hon med sig
Fredrick Haglund. Hon är
nu färdigutbildad organist
och återkommer tyvärr inte
tillbaka till Skåne utan

Jazzin’ Jacks avlutar musik i sommarkväll onsdagen den 6 augusti kl. 19.00 i Västra Karaby kyrka.
Jazzin’ Jacks är ett Sveriges mest etablerade jazzband i den
tidlöst traditionella stilen. Bandet är känt även internationellt för
sin svängiga och dynamiska spelstil. Det är framför allt Louis
Armstrongs All Stars från 50-talet som är inspirationskälla. Repertoaren varierar från klassiska New Orleans-melodier
och spirituals till tidlösa ballader och evergreens.

Välkomna till årets musik i sommarkväll !
Om dess nio tillfällen inte räcker till eller intresset för ytterligare tillfällen vaknar anordnas även
kontraktets sommarkyrka i Rönneberga följande datum:
18/6
Tofta kyrka
18.30
25/6
Löddeköpinge kyrka
18.30		
2/7
Sofia Albertina kyrka, Landskrona 18.30 Utställning och guidad tur i kyrkan erbjuds
9/7
Sireköpinge kyrka
18.30 Lars Stenman och Britt Granström
16/7
Stora Harrie kyrka
18.30 Mats Andersson Risberg, dragspel
23/7
Annelövs kyrka
18.30
30/7
Svalövs kyrka
18.30
6/8
Västra Karaby kyrka
19.00 Jazzin´Jacks
13/8
Källs Nöbbelövs kyrka
18.30 Mikaela Brorsson, sång och Mikael Brorsson, dragspel
Kaffe serveras vid alla 9 tillfällena !!!

Hofterup församling anordnar även i år sommarkyrka i Hofterups kyrka
under en vecka, med start måndagen den 30 juni och avslutning söndagen
den 6 juli.
Kyrkan är öppen mellan kl. 12.00 och 16.00. Daglig andakt kl. 14.00 med
musikinslag.
Kaffe serveras i vapenhuset.

I september kommer ”som vanligt” Malmö Spelmanslag och gästar
Hofterups kyrka. Detta sker söndagen den 7/9 kl. 14.00. Dessa årligen
återkommande besök av Malmö Spelmanslag beror på att riksspelemannen Nils Andersson föddes i Hofterup 1864 och är begravd på Hofterups
kyrkogård. Under studenttiden i Lund spelade Nils med i ”stora kapellet”
som flöjtist. Det förklarar att bildhuggaren Carl Milles smyckade Nils
Anderssons gravsten med en flöjt.
I slutet av 1880-talet började insamlandet av folkmelodier vilket bla
resulterade i en samling av folkmelodier som utkom 1888 under titeln
”Teckningar och toner ur den skånska allmogens liv”. Dessa insamlingsfärder, först i Skåne sedan långt upp i mellansverige, pågick i mer än 30
år och gav till resultat ”Svenska låtar” som omfattar cirka 8000 låtar.
Nils Andersson avled 1921. Gravstenen i sandsten har utförts av Carl
Milles och finns att beskåda på Hofterups kyrkogård.

När vattnet blir kallare och växterna börjar anta den
gulbruna färgen är det åter dags med höstens aktiviteter. Terminen startar enligt:
2/9 Öppna timmar och mixgrupp pojkar
3/9 Mixgrupp flickor
5/9 Mixgrupp klass 4 och 5
10/9 Kyrkokören och syföreningen i Hofterup
11/9 Babycafé och Sopplunch
12/9 Juniorer
13/9 Fritidsgården i Hofterup
16/9 Konfirmander i Dösjebro och syföreningarna i
V Karaby och Dagstorp
17/9 Konfirmander i Hofterup och Laterna magica
Undrar du över tid eller plats ring gärna expeditionen!
Till vår stora glädje har vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
den senaste tiden haft väldigt många besökare. Du som
inte haft tillfälle, eller tänkt på dess existens tidigare
är hjärtligt välkommen att göra ett besök. För dig som
deltar i våra gudstjänster eller andra aktiviteter, tänk
på att dessa finns under händelser på hemsidan. Ett
tips till dig som har ungdomar i vår verksamhet tex
konfirmander, juniorer, mixgrupper, alla schema finns
inlagda och även extra information om läger, föräldramöten osv.

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
Vik. komminister, Åsa Kalén
expedition: 77 64 56
mobil:
073 6552455
e-post:
asa.s.kalen@predika.nu
Prästerna finns tillhands för enskilt samtal
eller bikt efter överenskommelse
Församlingsassistent, Britt-Marie Holmgren
mobil:
073 6552451
Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
mobil:
073 6552452

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
Församlingshem:
Granstugan, Dösjebro
Kyrkstugan, Hofterup
Dagstorp, församlingssal

77 10 79
77 57 01
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: Ulf Lundgren
77 59 75
Periodisk tidskrift
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring

