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Land Du välsignade    
Hundraårsminnet av Jussi Björlings födelse har under året uppmärksammats på olika sätt. Vissa röster 
tystnar inte. Det var först under en resa i USA på 70-talet som jag först förstod hur stor ”Mannen med 
guldstrupen” var internationellt. Men Jussi Björling (1911-1960) som kanske sjöng vackrare än någon an-
nan sångare under 1900-talet plågades livet igenom av demoner och dåligt självförtroende. Här passar det 
inte (men definitivt i alltför många TV-program) att använda Mark Twains roliga formulering om att man 
kan komma långt med okunnighet och självförtroende.

I en värld som blir allt mera förfärlig och obegriplig är det skönt att lyssna på röster från det förgångna som fortfarande lockar, lug-
nar och utmanar: Björling, Louis Armstrong, Billie Holiday, Edith Piaff, Maria Callas, Martin Luther King och Jesus från Nasareth. 
Framtiden föds alltid i det förflutna och historia är inte främst en vetenskap om det förgångna utan även om nuet och framtiden.
Sommaren knackar på dörren och att få kinden smekt av en sommarbris är en sann lyckokänsla. Det känns skönt att leva och att 
få hoppas och längta samtidigt som man kan tänka, att koltrasten döljer sitt ego och sitt reviranspråk i skönsång. På lite avstånd är 
naturen oftast vacker, vid närmare observationer inser man att det dygnet runt även pågår en kamp på liv och död, men det är bara 
människan som tar liv för sitt nöjes skull. 

Sommaren har många röster ”till sinnets stöd i vinterns långa själanöd” (psalm 202), för att citera Harry Martinsson som kunde ta 
läsaren på resa från en daggdroppe ut i kosmos.
Till det finns många paralleller i evangelierna och Jesu liknelser, där himmelriket ibland beskrivs som en bit surdeg som knådas in i 
mjöl, eller ett sädeskorn som stoppas ner i myllan. Det stora föds litet, och det gäller därför att ha ögon som kan se Guds härlighet, 
samt ha insikten om att allt av verkligt värde och skönhet även har en smärtsam sida.

Enligt diverse reklamslogans är vi tydligen värda allt möjligt, ofta i samklang med honnörsordet ”trygg”. Det kan kännas märkligt 
i en allt otryggare tillvaro, om man inte vill fokusera på antirynkkrämer och allt sinnrikare mobiltelefoner. Det är inte lätt att vara 
avkopplad om man alltid skall vara uppkopplad och nåbar. Rösterna kan även bli en plåga, som de i Roberts onda öra i Mobergs 
utvandrarepos, eller i ett värkande samvete och då är det ändå Guds röst, och den går inte att stänga av.

I den tidiga gryningstimmen, när sommardagen ännu är obefläckad, kan den som lyssnar, inte bara höra vaknande fåglars röster, 
utan även ett eko från Bergspredikans eviga sång, som helt utan kostnad kan ge lust att leva och mod att dö. Det kallas för nåd
Kom gärna och hör hur olika röster hyllar sommarens dagar och nätter i våra tre kyrkor!

Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde



  

Tack !

På församlingsbors, förtroendevaldas och arbets-
kamraters vägnar vill jag tacka trotjänarna 

Britt-Marie Holmgren och Ninni Pihlblad som nu 
inte bara går in i sommarhagen, utan även i det 

som ibland kallats ”den tredje åldern”, alltså pen-
sionen. Under drygt 20 år har ni arbetat i 

V:a Karaby pastorat med barn, ungdom och 
äldreverksamhet. Det innebär att många kommer 
att sakna er och vi vill alla önska er allt gott och 

Guds välsignelse framöver i era nya liv.
Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde

Du har väl inte missat...
...våra soppluncher.

 Varann torsdag kl. 12.00 under terminerna har vi sopplunch i Granstugan. 
Vi äter och dricker kaffe till självkostnadspris. Pratar och umgås en stund. 

  Höstens soppluncher börjar den 15 september.

Alla är välkomna oavsett ålder eller var du bor!

             TANKAR 
                   PÅ 
             KARABY 
            BACKAR

                  ..OCH SOLENS 
            LJUS OCH LUNDENS 
          SUS OCH VÅGENS SORL  
        BLAND VIDEN FÖRKUNNA
       SOMMARTIDEN  (PSALM 201)

     ..SALIGA DE SOM SÖRJER, DE 
     SKALL BLI TRÖSTADE 
     (BERGSPREDIKAN)

      MÄSTARE, SÄG ÅT DINA LÄR -
      JUNGAR ATT SLUTA.  HAN SVAR-
          ADE: JAG SÄGER ER  ATT  OM 
               DE TIGER KOMMER     
                STENARNA ATT ROPA.
                    (LUKAS 19:37-40)

Båda våra präster är tillgängliga för enskilda 
samtal under absolut tystnadsplikt.



Har Du som alla vi andra frågor om Livet, 
Universum och allting? Är du född 1997 eller 
tidigare? Välkommen till oss. 

Konfirmationstiden är en jättebra möjlighet att 
tänka, diskutera och komma vidare i sina egna 
tankar om Gud - och om livet.  Det kan handla 
om relationer, kärlek, vem är jag, vad vill jag...  
Konfirmation handlar om mötas, om att dela 
erfarenheter och om att lära känna sig själv 
och Gud. Är du osäker -  så  prova. Du är alltid 
välkommen!

Frågor? eller anmälan till Åsa Kalén, komminis-
ter 0736-552455, asa.kalen@svenskakyrkan.se 
du kan även anmäla det på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
Terminen startar den 18 september kl 16.00 i 
Västra Karaby kyrka.

Välkommen till 100% konfirmand!

När mamma frågade mig om 
jag ville konfirmera mig sa jag 
först nej absolut inte! Jag tyckte 
att det där med att konfirmera 
sig lät tråkigt, men min mamma 
bad mig att tänka på saken i alla 
fall så det gjorde jag. Både mina 
äldre systrar hade konfirmerat 
sig och det var väl mest därför 
jag inte ville, jag ville inte göra 
som de hade gjort. Jag och mina 
kompisar började prata i skolan 
om att vi kanske skulle konfir-
mera oss, de flesta av mina kom-
pisar var också lite tveksamma 
till om de ville konfirmera sig. 

Reflektioner från Lovisa 
konfirmand 2011

Till slut bestämde jag mig för att gå på några konfirmationsträffar bara för att se hur de var. När jag kom till första träffen var 
jätte många av mina kompisar där och jag kände att det kanske inte skulle bli så tråkigt som jag trodde. Alla träffar var roliga 
och man lärde sig mycket. Man lärde känna varann bättre och hade riktigt kul tillsammans. Visst, ibland kunde det bli tråkigt 
och lite stressigt att hinna med allting men det gav mig väldigt mycket så det var det värt. Om jag fick så skulle jag gärna 
konfirmera mig en gång till för det var riktigt kul, speciellt lägret och själva konfirmationsdagen.  
Lovisa



Terminstarter:
5/9 Mosaikgrupp
6/9 Öppna timmar
 MIX-grupper
8/9 Babycafè
13/9 Handarbetsgrupp
14/9 Kör
 Syföreningsupptakt för 
 Hofterups syförening 
15/9 Sopplunch
 Syföreningsupptakt för 
 Västra Karabys och 
 Dagstorps syföreningar
18/9 Konfirmander
21/9 Laterna Magica

Under vecka 27 - 32 
är pastorsexpeditionen 
stängd på måndagar.

Välkommen till världen
säger vi till 
alla nyfödda.
Dop?
Ring pastors-
expeditionen 
för att boka 
tid på tel: 
046-771035.
Det finns 
dopklän-
ningar till 
utlåning.

Dopfunt i Dagstorp kyrka



Gudstjänster 
och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med 

reservation för ändringar

juni
12 juni, Pingstdagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00 Gudstjänst
 Kyrkokören medverkar

13 juni, Annandag pingst
Hofterup kyrka kl. 19.00 Bluesgudstjänst
 Sven Bornemark och Åsa Kalén

19 juni, Heliga trefaldighets dag
Dagstorp kyrka kl. 11.00 Mässa
 invigning av nya textilier

25 juni, Midsommardagen
Hofterup kyrka kl. 18.00 Gudstjänst ”på 
   psalmens vingar”

26 juni, Johannes Döparens dag
Västra Karaby kyrka kl. 11.00 Mässa

29 juni, onsdag
Västra Karaby kyrka  kl. 19.00 1:a sommarmusiken
 Roger Bergs Big Band ”Smoke Rings”, Biljetter krävs

juli
3 juli, 2 e. tref. 
Hofterup kyrka  kl. 14.00 Gudstjänst  
 Avslutning sommarkyrkan. Solist: Ingela Wahlgren

6 juli, onsdag
Hofterup kyrka  kl. 19.00 2:a sommarmusiken
 Katarina och Olof Torgersson ”Sånger ur livets vind”

10 juli, 3 e. tref. 
Västra karaby kyrka  kl. 11.00 Mässa  

13 juli, onsdag 
Dagstorp kyrka  kl. 19.00 3:e sommarmusiken
 Ingmar Nordström och Sven-Åke Norrman 
 ”Sommardröm”

17 juli, 4 e. tref. 
Dagstorp kyrka  kl. 11.00 Mässa

27 juni- 3 juli
Sommarkyrka i Hofterup kyrka.

Öppet 12-16, andakt med 
musikinslag kl. 14.00



20 juli, onsdag 
Västra Karaby kyrka  kl. 19.00 4:e sommarmusiken
 Ingela Wahlgren och Rune Lindqvist 
 ”Jag vill leva nära”

24 juli, Apostladagen 
Hofterup kyrka  kl. 11.00 Mässa

27 juli, onsdag 
Hofterup kyrka kl. 19.00 5:e sommarmusiken
 Maria Knutsson och Billy Heil
 ” God Bless The Child”

31 juli, 6 e. tref  
Västra Karaby kyrka  kl. 11.00 Mässa

augusti
3 augusti, onsdag 
Dagstorp kyrka kl. 19.00 6:e sommarmusiken
 Janne ”Loffe” Carlsson och Hanne Svensson
 ”En salig blandning av musik i folk och jazzton”

7 augusti, Kristi förklarings dag. 
Dagstorp kyrka  kl. 11.00 Mässa

10 augusti, onsdag 
Västra Karaby kyrka kl. 19.00 7:e sommarmusiken
 Ann Sofie Persson, Alexandra Myllenberg 
 och Fredrick Haglund
 ”Önska dig en månskensnatt”

14 augusti, 8 e. tref  
Hofterup kyrka  kl. 11.00 Mässa

17 augusti, onsdag 
Västra Karaby kyrka kl. 19.00 8:e sommarmusiken
 Kalle Leander och Johan Reis ”Till havs”

21 augusti, 9 e. tref  
Västra Karaby kyrka  kl. 11.00 Mässa

23 augusti, tisdag 
Dagstorp kyrka kl. 19.30 9:e sommarmusiken
 New Orleans Delight med Marilyn Keller 
 ”Amazing Grace”

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

september
4 september, 11 e. tref   
Hofterup kyrka kl. 14.00 Spelmansgudstjänst
 Malmö spelmanslag

11 september, 12 e. tref   
Dagstorp kyrka kl. 11.00 Mässa

18 september, 13 e. tref   
Västra Karaby kyrka kl. 16.00 Gudstjänst
 Konfirmandupptakt
Hofterup kyrka kl. 18.00 MM - gudstjänst

 



Sommarmusikprogrammet 
startar onsdagen den 29:e juni i Västra Karaby kyrka kl 19.00 med 

Roger Bergs Big Band. 
”Smoke Rings” en hyllning till radioslegenden  

Leif ”Smoke Rings” Andersson.
Biljetter krävs. De kan köpas i Handelsboden, Dösjebro eller 

Hellbergs bokhandel i Kävlinge.

Onsdagen därefter 
den 6 juli blir det:

”Sånger ur livets vind ”
med 

Katarina Torgersson 
sång och piano

och
 Olof Torgersson

saxofon och flöjt
i Hofterup kyrka 

kl. 19.00

Ingela Wahlgren 
Är solist vid avslutningen av 

sommarkyrkan i Hofterup 
den 3 juli kl. 14.00 
 i Hofterup kyrka 

därefter återkommer hon till-
sammans med Rune Lindqvist

med programmet:
”Jag vill leva nära”

 onsdagen den 
20 juli kl. 19.00 

i Västra Karaby kyrka

3:e onsdagen 
den 13 juli 

kommer 
Ingmar Nordström

och 
Sven-Åke Norrman 

till
 Dagstorp kyrka

kl. 19.00
”Sommardröm”
som vanligt kaffe 
och kanelbulle.



Kalle Leander, tenor
och Johan Reis, piano 

i Västra Karaby kyrka  
den 17 augusti kl 19.00 

Lundatenoren Kalle Leander 
tar våren 2011 examen vid 

Operahögskolan. 
Han är sedan tidigare utbildad 
vid Musikhögskolan i Malmö 
samt Musikkonservatoriet i 

Falun.”

”Till havs!”

Maria Knutsson 
och 

Billy Heil 
kommer

till Hofterups kyrka 
onsdagen den 27:e juli 

kl 19.00.
”God Bless The Child”

Janne ”Loffe” 
Carlsson 

med 
vokalist 

Hanne Svensson
i Dagstorp kyrka 

onsdagen den 3 augusti 
kl. 19.00 

med programmet:
”En salig blandning av 

musik i folk och jazzton”
Kaffe och kanelbulle 

serveras.

Den 10 augusti kommer
Ann Sofie Persson, 

sång
Alexandra Myllenberg, 

rörelse 
och Fredrick Haglund, 

piano
till Västra Karaby kyrka

kl.19.00 
”Önska dig en 
månskensnatt”

Sommarmusikkvällarna är gratis och kräver inga biljetter förutom 
den första, den 29:e juni med Roger Bergs Big Band.



Sommarmusikprogrammet avslutas med
 New Orleans 

Delight 
med 

Marilyn Keller 
 ”Amazing Grace”

tisdagen den 
23 augusti, 

i Dagstorp kyrka
kl. 19.30

OBS! dag och tid
Kaffe och kanelbulle

serveras.

Malmö spelmanslag 
återkommer 

”som vanligt” 
den 4 september till 

Hofterup kyrka 
kl. 14.00 och 

medverkar i spelmans-
gudstjänsten

 

Efter gudstjänsten går 
spelmännen ut på kyr-
kogården till folkmu-
sikupptecknare  Nils 
Anderssons grav. Passa 
på att titta på gravste-
nen som designats av 
Carl Milles.
Kaffe i Kyrkstugan 
efter gudstjänst och 
kyrkogårdsbesök med 
ytterligare spelmans-
musik.



Musikandakt kl 14.00
27/6 - Emma Månsson
28/6 - Kyrkogårds-
 vandring  
 med Åsa Kalén
29/6 - Lovisa Wikström
30/6 - Ellen Bornemark
  1/7 - Sanna Hansson
  2/7 - Frälsarkransandakt  
 med Åsa Kalén
  3/7 - Avslutning med
 Ingela Wahlgren

Hofterups kyrka - Sommarkyrka 
vecka 26 (27 juni - 3 juli)
Öppet 12.00-16.00

Vad är en Frälsarkrans?
Tänk dig att du skulle råka falla baklänges ner i den iskalla sjön eller i havet 
utan att kunna simma - då skulle du bli själaglad om någon kastade en livboj 
om halsen på dig. Förr i tiden kallade man livbojen för just frälsarkrans. En 
sådan livboj kan rädda livet på dig.

Frälsarkransen finns också som ett radband/armband. Det består av 18 
pärlor (12 runda och 6 avlånga). Det är biskop emeritus i Linköpings stift, 
Martin Lönnebo, som har tänkt fram Frälsarkransen åt oss. Han menar att 
vi behöver ett hjälpmedel där vi kan träna oss andligt, att kroppen behöver 
hjälp att förstå. Och att denna andliga träning kan föra oss närmare Gud i 
bön och meditation. Varje pärla har en betydelse och är ämnad att hjälpa oss  
att koncentrera våra tankar på innehållet i var och en av dessa.
Välkomna på Frälsarkransandakt lördagen den 2 juli kl. 14.00 i Hofterup 
kyrka. Vi går från pärla till pärla med Bibeln, sångens och diktens hjälp.

Frälsarkransen
Frälsarkransen är ett redskap för bön och meditation. Den 
består av arton pärlor: 
Gudspärlan, Tystnadspärlorna (6), Jagpärlan, Doppärlan, 
Ökenpärlan, Bekymmerslöshetspärlan, Kärlekspärlorna (2), 
Hemlighetspärlorna (3) Nattens pärla, Uppståndelsepärlan.



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 

Komminister, Åsa Kalén
expedition: 77 64 56
mobil: 073 6552455
e-post: asa.kalen@svenskakyrkan.se

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

Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor: 
Ulf Nordström 77 62 76

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: Britta Walldén 77 23 68

Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring


