K
Y
R
K
N
Y
T
T

Nr 2: 2010

Siw
Malmqvist
återigen till
vårt pastorat
med
Domnivet.
Denna gången
i
Västra Karaby
kyrka
den 14 juli.

Askmoln
Vem räknar med vulkanutbrott eller andra störningar på livets motorvägar?
Det självklara flyget flög plötsligt inte och 17000 svenskar kunde inte komma hem, till somligas glädje och andras förtret.
”Den som gjort en resa har något att berätta” konstaterade en gång Goethe. Journey´s end in
lover´s meeting, ville förstås Shakespeare ha det till.
Bekanta på resa i Polen hamnade oplanerat på en presidentbegravning och fick i askmolnets skugga åka buss i 24
timmar för att komma hem igen.
Men i en tid då så många tror sig ha fullständig kontroll över sina liv, som dessutom skall vara roliga, meningsfyllda och gärna fulla med överdrifter, kan vulkanutbrott mana till eftertanke. Sanningen är ju, att så lite, om ens något,
är självklart eller garanterat i en människas liv. Tur att det alltid finns rastplatser och att en beröring av ”Guds
finger” inte nödvändigtvis behöver betyda undergång, utan också kan leda till nya insikter och nya förhållningssätt.
Strävan efter maximal lycka och optimala förhållanden leder ofta till frustration, besvikelser och sammanbrott.
Saker och ting måste kanske inte heller vara ”extremt bra”. Det kan väl räcka med att något är bra? Jakten på nya
upplevelser och sensationer leder dessutom ofta in i återvändsgränder. Det till synes gråa och monotona kan ibland
visa sig vara av stor betydelse. Koltrasten sjunger faktiskt även på vardagar för den som vill lyssna.
Havamal, den urgamla isländska vishetstexten (ur Eddan) påpekar strävt att endast ”solens gång över himlavalvet” är något riktigt beständigt. Det kan dock hända, att tillräckligt omfattande, långvariga och icke EU-anpassade
askmoln, kan skapa ett livshotande mörker och då återstår endast hoppet om Guds eviga ljus, som varken har med
sol eller måne att göra.
Sommarhagen väntar nu med daggvått gräs, smultronställen eller med den svenska sommarkvällens stilla vemod.
En dag får alla emellertid fortsätta vidare på en för oss nu helt okänd och otrampad stig men, ”Han låter mig vila
på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro”.			
Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde

Efter att ha
varit
vikarierande
komminister
i pastoratet
sedan
sommaren
2008 har nu
Åsa Kalén
tillträtt som
ordinarie
komminister
från den 1
april.

NYGAMMALT!
Jesus sade: ””Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.
I min faders hus finns många rum. […]
När man har gjort en lång resa är man ofta ganska trött,
för det är tröttsamt att resa. Man ska hålla reda på bagage,
resväg, biljetter. Man ska var på rätt plats i rätt tid. Trött,
lite sliten kommer man till slut fram, vare sig det är en kort
eller lång resa. Man är inte sitt vanliga fräscha jag. Tänk
vilken lyx det är att då bli välkomnad av Någon, Någon har
väntat på en. - Gud har berett plats åt oss, det finns ett rum
för oss där vi får ställa in vårt bagage och vila ut...

Det har varit två fantastiska år med många utmaningar och
mycket glädje. Många möten, och många besökta rum;
både fysiska och andra. Och i varje rum känner jag en
otrolig värme och välkomnad. Känner tillförsikt i att Gud
Sommarkyrkan i Hofterup går i år av
bereder mitt och ditt rum, men även de rum vi delar. I passtapeln den 5 - 11 juli. toratet delar vi många rum; i kyrkan, i församlingshem och
Andakt med musik dag- på många andra sätt. Vi delar Guds rastplatser längs vägen,
vare sig det är Gudstjänst eller ett hej ute i byarna. Nu ska
ligen kl 14 förutom 		
jag fortsätta att njuta av resan, och besöka fler rum. För
torsdagen och lördagen. till min stora glädje blir jag kvar här och får inreda ett mer
Torsdagen den 8 juli bjuds det i stället på permanent rum i denna fantastiska rastplats som är Västra
kyrkogårdsvandrring kl 14. och lördagen Karaby pastorat.
Åsa Kalén, komminister
den 10:e blir det andakt kl 12.

Som ”vanligt”

sommarmusik 8 onsdagar i följd under sommaren med start den 16 juni.
16/6 New Orleans Delight,
Marilyn Keller o Derek
Winters
23/6 Anders Johnsson
30/6 Sven Bornemarks
bluesband
7/7 Martin o Therese
Hasselgren o Sven-Erik
Palmbring
14/7 Siw Malmqvist,
Rosa Rydberg och 		
Domnivet
21/7 Ingmar Nordström och
Sven Åke Norrman
28/7 Familjen Hellgren
4/8 Sällskap

Danska

New
Orleans
Delight

med den
amerikanska
sångerskan

Marilyn Keller och engelsmannen Derek Winters på trumpet.
Trots ett ”fullspäckat” program kommer de
till Västra Karaby pastorat igen.
Denna gång till Dagstorp kyrka den

16 juni kl. 19.00.

Anders Johnsson organist i Slottsstadens församling i Malmö framför en
orgelkonsert i Västra Karaby kyrka den 23 juni kl. 19.00. Anders
Johnsson konserterar regelbundet i Sverige och utlandet. Han framför gärna
musik från skiftande epoker och länder, men har en förkärlek för svensk och
fransk romantisk musik, samt kammarmusik med tidstrogna instrument.

Läsarsånger
”Han är min sång och min glädje”
med Therese och Martin Hasselgren
samt Sven-Erik Palmbring
i Hofterups kyrka
den 7 juli kl. 19.00.
Hösten 2009 kallade Sven samman tre utav
sydsveriges svängigaste pågar och startade
Sven Bornemark Blues Band. Ambitionen med bandet är att lira egna låtar och fylla
på med odödlig musik från dom senaste hundra
åren alltifrån Robert Johnson till Joe Cocker.
Blues har, som ingen annan musik, en vaggande kvalitet. Musiken ger ro åt en orolig själ.
Tonerna säger ”Ja, det är för jävligt” och ”Men
vi fixar det här”.
Kom och lyssna på oss när vi spelar live någonstans i Skandinavien! Det gör de i
Dagstorp kyrka den 30 juni kl. 19.00.
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Västra Karaby kyrka den 14 juli kl. 19.00.
Domnivet
från Landskrona
tillsammans med sångerskorna

Siw Malmqvist och Rosa Rydberg.

Ingemar Nordström
och
Sven-Åke Norrman
återigen till
vårt pastorat.
Denna gången till
Dagstorp kyrka
den 21 juli kl. 19.00
Familjen Hellgren gästar även i sommar vårt
pastorat.

TANKAR PÅ KARABY BACKAR
” Den väg är smal som leder till livet,
och få är det som finner den”
(Matt: 7:14 Nya Testamentet)
”Jag skall inte lämna er ensamma”
(Joh:14-18 Nya Testamentet)
Skjut inte upp till morgondagen
vad du kan ha glädje av idag.
(Josh Billings)

Denna gången Västra Karaby kyrka
den 28 juli kl. 19.00
Familjen Hellgren består av musiklärarna Lars,
Louise och deras barn 4 barn.
Det som kännetecknar familjens program är den
höga nivå på den klassiska musiken som samtidigt
blandas med humoristiska 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.

SÄLLSKAP
Konsert med musik av
Johnny Cash och Gillian Welsh mfl,
Irländsk- Svensk- och Nordamerikanskfolkmusik
på sång, bodhrán, mandola, gitarr,
fiol, blockflöjter, piano, flöjt
och munspel.
Anna Cederquist,
Markus Tullberg,
Andreas Rudenå och
Andreas Ralsgård
i

Hofterup kyrka
den 4 augusti kl 19.00.

Trots att de åtta sommarmusikkvällarna är till ända upphör inte
musikframträdandena i våra kyrkor.
Malmö Spelmanslag gör sin årliga spelning i Hofterups
kyrka den 5 september kl. 14.00.
Fika serveras i Kyrkstugan efter spelmansgudstjänsten.

Gudstjänster

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

juni

6 juni, Nationaldagen

Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

13 juni, 2 e. tref.

Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

16 juni, onsdag

Dagstorp kyrka kl. 19.00
New Orleans Delight,
Marilyn Keller o Derek Winters

20 juni, 3 e. tref.

Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

23 juni, onsdag

Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Orgelkonsert med
Anders Johnsson

26 juni, Midsommardagen

7 juli, onsdag
Dagstorp kyrka kl. 14.00
Hofterup kyrka kl. 19.00
Gudstjänst utomhus om vädret tillåter Läsarsånger med Martin o
Therese Hasselgren och
27 juni, Johannes Döparens dag
Sven-Erik Palmbring
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
11 juli, 6 e. tref.
Hofterup kyrka kl. 14.00
30 juni, onsdag
Gudstjänst och avslutning
Dagstorp kyrka kl. 19.00
sommarkyrkan
Sven Bornemarks bluesband
14 juli, onsdag
juli
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Siw Malmqvist, Rosa Rydberg
4 juli, Apostladagen
och Domnivet
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Kontraktets sommarkyrka
Mässa.
18 juli, Kristi förklarings dag
5 juli- 11 juli
Dagstorp kyrka 11.00
Sommarkyrka i Hofterup kyrka.
Mässa
Öppet 12-16, andakt med
musikinslag.

21 juli, onsdag

Dagstorp kyrka 19.00
Ingmar Nordström och 		
Sven Åke Norrman

25 juli, 8 e. tref.

Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

28 juli, onsdag

Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Familjen Hellgren

augusti
1 augusti, 9 e. tref.

15 augusti, 11 e. tref

Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

22 augusti, 12 e. tref.

Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

29 augusti, 13 e. tref

Dagstorp kyrka 11.00
Mässa

september
5 september, 14 e. tref

Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

Hofterup kyrka kl. 14.00
Spelmansgudstjänst med Malmö
Spelmanslag

4 augusti, onsdag

12 september, 15 e. tref

Hofterup kyrka kl. 19.00
Sällskap

8 augusti, 10 e. tref

Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

Höstterminen startar
vecka 36.
Mer information om
de olika verksamheterna
kommer i nästa
nummer av Kyrknytt.

7URWUDGLWLRQ
IHVW
www.dopsajten.se

För dig som just fått barn och har
funderingar kring dop och för dig
som är intresserad av dopet och
dess betydelse.
Lund stift har startat en ny sajt som
handlar om dopet. Det finns andra
liknade sajter tex:
www.dopguiden.se,
www.barndop.nu
Du som är intresserad av dop i någon av våra kyrkor bokar på
tel: 046 771035 eller skickar en
förfrågan till
e-post: vastrakaraby.pastorat@
svenskakyrkan.se

Kontraktets sommarkyrka
onsdagar kl 19.00
16/6 Tofta kyrka
23/6 Torrlösa kyrka
30/6 Sireköpinge kyrka
7/7

Annelöv kyrka

14/7 Västra Karaby kyrka
21/7 Barsebäck kyrka
28/7 Ottarp kyrka
4/8

Norra Skrävlinge kyrka

11/8 Kävlinge Korsbackakyrkan

Sommarkonfirmation
För dig som gärna vill konfirmera Dig, men har svårt att hitta tiden under
terminerna erbjuder pastoratet tre veckors sommarkonfirmation 2011. Vi
träffas två gånger under hösten, och två under våren. Vi har också läger för
alla konfirmander i april 2011. Vi börjar efter att skolan slutat, den 13 juni
och träffas under tre veckor. Konfirmationen blir den 2 juli.
Anmäl intresse till: Åsa Kalén 0736-55 24 55, eller asa.s.kalen@predika.nu

Första kullen av 100% kofirmand blev konfirmerade i april och nu är det
dags för dig som ska börja i åttan till hösten att fundera över om du vill
konfirmerad dig och kanske ingå i vår nästa 100% konfirmandgrupp.

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
konfirmationsåret 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!
Årets starttid är söndagen den 19 september
kl. 16.00 i Västra Karaby kyrka!

Vill Du ha mer information eller anmäla dig,
kan du antingen ringa oss eller anmäla via hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby

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
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
e-post:
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
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

Församlingsassistent, Britt-Marie Holmgren 073 6552451
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
Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor:
Ulf Nordström
77 62 76
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: Britta Walldén
77 23 68
Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring

