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ÅSA JINDER
kommer till 

Västra Karaby kyrka 
tisdagen den  16 juni 

kl.19.00



ibland nästan futtiga , men alltid paradoxala bilder och liknelser: ett förlorat mynt, en bit surdeg, ett senaps-
frö. Det stora finns dolt i det lilla, miraklet är aldrig något spektakel, men uppenbaras för den som har ögon 
som vill se Guds härlighet, istället för bländverk, imponerande fasader, människors kulisser och låtsaslekar.
Jonas Gardell har skrivit en bok om Jesus, till somligas glädje och andras förtret. Det märkliga är nog inte 
bokens innehåll i sig, mycket av det har sagts och skrivits av andra och den ”historiske Jesus”, vänder alltid 
åter och försvinner in i sin egen tid, eftersom så mycket ändå bara blir antaganden och spekulationer. Det 
visste teologer redan på 1800-talet. Det som är bra är att en svensk ikon som Gardell väcker en uppmärk-
samhet kring Jesus, som paradoxalt nog, inte någon av kyrkans ”egna” tycks kunna göra. 
I en bekymmersam tid som nu, i en motsägelsefull tid, då ekonomin säger att vi bör konsumera mera, och 
miljön säger att vi bör förbruka och konsumera mindre är det bra att någon riktar fokus mot Jesus, som alltid 
visar på att livet är paradoxalt, motsägelsefullt men ändå starkt och fullt av möjligheter.
Vi vill gärna skylla på andra och förstora andras ansvar för det som känns svårt och besvärligt. Det finns 
alltid någon som skall utlämnas och korsfästas, för att vi andra skall må bättre, men… ”den av Er som är 
utan skuld, skall kasta första stenen”. Ingen har någonsin sagt något bättre och det är lika sant idag som för 
tvåtusen år sedan. Sedan är det ointressant vilken hårfärg mannen hade, hur många eller få tänder han hade 
eller vilket språk eller vilken dialekt han egentligen talade, för han talade kärlekens språk och det förstår alla 
människor, åtminstone de som försöker leva i tro, hopp och kärlek. Kärleken förhäver sig inte heller, den 
säger alltid Du före Jag, och i bästa fall kan det bli ett Vi.

Sven-Erik Palmbing, kyrkoherde

PARADOXALT
Den trygghet jag som barn kände när jag var sjuk, och mor om natten kom med varm 
mjölk och eucalyptustabletter, den upplevelsen av kärlek har även en religiös dimensi-
on. Det går att tända ljus i mörkret.Visst har jag under årens lopp bländats och impone-
rats av mycket och många, men livet är ofta allra bäst i de små och nära sammanhang-
en. Förmodligen är det ingen tillfällighet att Jesus visar på himmelriket med enkla,



100% konfirmand
Sugen att gå och konfirmera Dig? Svårt att få tiden att räcka till? 

Välkommen till 100% konfirmand i Västra Karaby pastorat!
Här får Du ta stort ansvar för Ditt eget läsande, och i viss mån utforma kon-
firmationsåret själv. Vi erbjuder Dig att själv välja när Du kan gå. Vissa saker 
är obligatoriska som gudstjänstbesök, temadagar, läger och vissa träffar. Men 
olika pass kan Du gå när det passar Din tid bäst. 

Det Du måste göra är att samla 100 poäng och bli 100% konfirmand! 

Vill Du ha mer information, se: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby 

Vi ”smyginleder” sommarmusikprogrammet en tisdagskväll med Åsa Jinder 
i Västra Karaby kyrka den 16 juni kl.19.00.

Biljetter kan köpas hos Hellbergs i Kävlinge och Handelsboden i Dösjebro samt 
i samband med konserten i kyrkan.

Åsa Jinder har trakterat sin nyckelharpa inför 80 miljoner tittare i amerikansk tv, spelat på nobelfesten, 
vunnit internationella schlagerfestivalen, spelat för och haft audiens hos den japanske kejsaren. Hon har 

fått ett antal grammisar platina och guldskivor. Musikaliteten är hög genomgående och med sitt lågmälda 
och känsliga tonspråk, sina poetiska texter och sin innerliga och varma sångröst kommer den totala 

spännvidden fram.



har musicerat 
tillsammans i många sammanhang och på sommaren 
brukar de ha en turné i bland annat skånska, småländ-
ska och halländska kyrkor. Den 24 juni kommer de 

till Västra Karaby kyrka kl. 19.00

Vilka är de?
Carolina är utbildad solist och sångpedagog vid Mu-
sikhögskolan i Malmö och Olof är organist i Kropps 

pastorat, men komponerar även egen musik. 

Sommarmusik 8 onsdagar i följd under sommaren med start den 24 juni

1. Välkända 
sångarparet 

Mia Marianne 
och 

Per Filip
även kallat 

”Rosornas par”  
kommer till 

Hofterup kyrka 
den 1/7 kl 19.00. 

Mia Marianne och Per Filip är välkända genom  många 
konserturnéer, genom TV, radio, Skiv- och videoinspel-
ningar. Paret har en bred repertoar, allt ifrån visa och 
Gospels till klassiskt. Mia och Per har sjungit i flera län-
der utanför Norden och i TV över Stora delar av Jorden.
Paret är aktuella med  albumet, ”Våra mest älskade 
sånger”, som  lancerats på TV och hamnat på Topplistan.
Det är parets 26:e album. Ur det får vi höra flera sånger. 
I år har det också kommit ut med en ny CD –”Klockarns 
visor” med sånger av Filip Olsson kallad ”Klockarn på 
Ornö”.

2.Carolina och Olof Tholander



Familjen Hellgren består av musiklärarna Lars, Louise och 
deras barn: Mirjam 20 år, Samuel 17 år, Sara 15 år, Hanna 
13 år. Ända sedan barnen var mycket små har familjen varit 
ute och spelat. Familjen Hellgren kommer till Dagstorp 
kyrka den 8 juli kl. 19.00.
Det som kännetecknar familjens program är den höga nivå 
på den klassiska musiken som samtidigt blandas med humo-
ristiska inslag av ”instrument” som man kanske inte trodde 
att det var möjligt att spela på. Konserterna har något för 
alla och uppskattas av både äldre och yngre.

3.

Ann-Sofie Persson och Akane Kusakabe
kommer till Västra Karaby kyrka den 15 juli kl. 19.00
”Bland ros och jasmin” - En bukett bestående av romans 

och opera samt dikter av Bo Setterlid och Brita af Geijerstam.
Ann-Sofie Persson, sång, är uppväxt i Virke, har tagit sin or-
ganistexamnen i Piteå och idag arbetar hon som kyrkomuskier 
i Sollentuna församling.
Akane Kusakabe, piano, är uppväxt i Tokyo och har studerat 
på musikhögskolan i Malmö, där hon nyligen tog masterexa-
men i piano.

Denna gång är det även kontraktets sommarkyrka.

4.



Danska New Orleans Delight denna 
gång med den amerikanska sångerskan 
Marilyn Keller och engelsmannen 
Derek Winters på trumpet.

Trots ett ”fullspäckat” program med ca 40 
framträdanden på jazzfestivaler, jazzklubbar 
och i kyrkor, under perioden juni-augusti, 
kommer de till Västra Karaby pastorat igen.
Denna gång till Dagstorp kyrka den 22 
juli kl. 19.00.

Den sjungande sjuksköterskan Ingela Wahlgren kom-
mer till Hofterup kyrka den 29 juli kl. 19.00 tillsam-
mans med kantor Rune Lindqvist från Norra Åkarps 
församling vid Hässleholm.
Ingela är född och uppvuxen i Malmö där hon också 
utbildade sig till  sjuksköterska, det yrke hon utövar idag 
men hon är även ute och sjunger både egen  och andras 
musik, främst visor eftersom den svenska visskatten lig-
ger henne varmt om hjärtat.

6.

5.



kommer till Dagstorp kyrka den 12 augusti kl, 19.00. 
Gruppen har, sen den bildades våren -07 turnerat flitigt 
och gett konserter bl.a. i en rad kyrkor runtom i landet 
med ett program som blivit väldigt uppskattat. De har 
varit i vårt pastorat en gång tidigare (i oktober 2008). 
Hannah har hämtat mycket inspiration från sångerskan 
Eva Cassidy men har också utvecklat ett §eget uttryck 
med en sensibel röst som passar perfekt till gruppens 
repertoar.
Med tonvikt på känsla och ett starkt uttryck framför 
gruppen en mix av mjuka ballader-latin-jazzstandards.

8.7.

spelar Gamla Godingar på franska.
Musik av Couperin, de Brossard, de la Guerre

i Västra Karaby kyrka den 5 augusti  kl. 19.00
Victoria Liedbergius, sopran

Madoka Nakamaru, fiol
Rebecca Lefèvre, viola da gamba

Kanoka Miyazaki, cembalo

Hanna & Acoustic 3



Gudstjänster 
och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med 

reservation för ändringar

juni
7 juni, Heliga trefaldighets dag
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

14 juni, 1 e. tref. 
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

16 juni, tisdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00 
Åsa Jinder, biljetter krävs

20 juni, Misdsommardagen
Dagstorp kyrka kl. 14.00
Friluftsgudstjänst 

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

24 juni, onsdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
1:a sommarmusikkvällen med 
Olof och Carolina Tholander

28 juni, 3 e. tref.
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

1 juli, onsdag
Hofterup kyrka kl. 19.00
2:a sommarmusikkvällen med 
Mia Marianne och Per Filip

5 juli, 4 e. tref 
Hofterup kyrka kl. 14.00
Gudstjänst, avslutning sommarkyrkan.

8 juli, onsdag
Dagstorp kyrka kl. 19.00
3:e sommarmusikkvällen med 
Familjen Hellgren

12 juli, apostladagen
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

15 juli, onsdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
4:e sommarmusikkvällen med 
Ann-Sofie Persson och Akane 
Kusakabe 

19 juli, 6 e. tref. 
Hofterup kyrka 11.00
Mässa

22 juli, onsdag
Dagstorp kyrka 19.00
5:e sommarmusikkvällen med 
New Orleans Delight, Marilyn 
Keller och Derek Winters.

29 juni - 5 juli
Sommarkyrka i Hofterup kyrka.

Öppet 12-16, andakt med 
musikinslag dagligen kl 14.



26 juli, Kristi förklarings dag
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
3:a Mendelssohnkonserten med 
Martin Hasselgren

29 juli, onsdag
Hofterup kyrka kl. 19.00
6:e sommarmusikkvällen med 
Ingela Wahlgren och Rune Lind-
qvist

augusti 
2 augusti, 8 e. tref. 
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

5 augusti, onsdag 
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
7:e sommarmusikkvällen med 
Barockensemblen LinGon

9 augusti, 9 e. tref
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

12 augusti, onsdag 
Dagstorp kyrka kl. 19.00
8:e sommarmusikkvällen med 
Hanna & Acoustic 3

16 augusti, 10 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa 

23 augusti, 11 e. tref.
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

30 augusti, 12 e. tref.
Hofterup kyrka 11.00
Mässa

september
6 september, 13 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

12 september, lördag
Hofterup kyrka kl. 16.30
Spelmansgudstjänst med Malmö
Spelmanslag

13 september, 13 e. tref
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 17.00
Uppstart 100% konfirmander med 
gospelkören South Gospel Singers.

Ni som missade 
South Gospel Singers 

från Ljunits församling i april eller 
ni som vill se dem en gång till får en 
ny chans den 13 september i Västra 
Karaby kyrka i samband med upp-

start av den nya konfirmandgruppen.



Hofterups kyrka är även i år sommarkyrka under perioden 
29 juni- 5 juli. 

Det innebär att kyrkan är öppen mellan kl 12-16 och att det 
dagligen är en liten andakt med musikslag kl 14. T.ex. den 
30/6 Ellen & Sven Bornemark, ”Under tema vänskap...”.

Kaffe serveras i vapenhuset eller utomhus om vädret tillåter. 
I år kommer en fotoutsällning att finnas i kyrkan.

Tag gärna en folder om Hofterups kyrka och gå en tur genom 
kyrkan och titta på målningar, inventarier osv. eller fråga nå-

gon från Hofterups församling.
Även kyrkogården är väl värd ett besök.

Välkomna!

Sommar = Sommarkyrka eller vägkyrka

TACK !
På pastoratets vägnar 

 vill jag tack alla, inte minst 
vår barnverksamhet, som på 
olika sätt arbetat med och 

engagerat sig för arbetet med 
vårt  Moldavienprojektet mot 

trafficking av barn och kvinnor, 
och till alla som köpt saker, skänkt 

gåvor eller lämnat andra bidrag. 
Allt som allt fick vi in 

27.300 kronor.
Sven-Erik Palmbring

Den som ödmjukar sig såsom ett barn, 
är den störste i himmelriket. (Jesus)

Vilket tålamod barn måste ha med vuxna.  
(Dom Helder Camara)

Den kärlek min mor skänkte 
mig var så stor, 
att jag arbetat hårt för att för-
tjäna den. (Marc Chagall)

Tankar på Karaby backar



31/8 Upptäckargruppen
  8/9    Öppna timmar, Mixgruppper 
  9/9 Kör
10/9 Soppluncher
12/9  Fritidsgården  i Hofterup
13/9  Uppstart konfirmander V Karaby kyrka
16/9  Laterna Magica
17/9 Baycafé
18/9 Juniorer

Efter en varm och skön sommar, startar vi våra verksamheter enligt: 

Den 20 september kommer vallokalerna att vara öppna:
09.00-11.00 och 16.00-20.00
Våra vallokaler är:
Granstugan i Dösjebro för dig som bor i Västra Karaby och 
Dagstorps församlingar .
Kyrkstugan i Hofterup för dig som bor i Hofterups försam-
ling.

Om du inte har möjlighet att rösta den 20 sep-
tember kan du förhandsrösta på pastorsexpedi-
tionen i Dösjebro följande dagar och tider: 

7/9 9-12
8/9 9-12 
9/9 9-12 och 17-20
10/9 9-12
11/9 9-12
12/9 11-13
14/9 9-12
15/9 9-12 och 17-20
16/9 9-12

Rönnebergs kontrakts sommarkyrka föjande onsdagar kl. 19.00: 
17/6 Asmundtorp, 24/6 Svalöv, 1/7 Billeberga, 8/7 Saxtorp, 15/7 Västra Karaby, 22/7 Hög,

 29/7 Landskrona S:t Johannes, 5/8 Källs Nöbbelöv och 12/8 Södervidinge

Malmö 
Spelmanslags 

årliga besök i 
Hofterups kyrka 
går av stapeln 

den 12 september 
kl. 16.30.

Eftersits med kaffe äger rum 
       i Byastugan, Hofterup.



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

Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
mobil: 073 6552452
e-post: martin.hasselgren@svenskakyrkan.se

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 77 10 79
Kyrkstugan, Hofterup 77 57 01
Dagstorp, församlingssal 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


