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Sven-Erik Palmbrings avskedsgudstjänst
som kyrkoherde i Västra Karaby pastorat.
Foto:Stig Balling

Sommar – en tid för växande
Visst är det härligt med sommar! En tid med värme, semester, frihet, en god bok i solstolen, bad och
kanske några längre eller kortare resor. Naturen exploderar i prunkande fruktbarhet. Livet växer och är
som allra vackrast. Sommaren är verkligen växandets tid i naturen.
När vi söker efter livets mening och djupaste innehåll växer vi som människor. Från frö och spröd
planta till den mogna växt som bär frukt, så utvecklas våra liv och vi som människor. Att växa är inte bara att utvecklas kroppsligt och med sitt förstånd lära sig allt mer. Vi behöver även växa som andliga människor. Om du besöker någon av våra gudstjänster i sommar, så kommer du att finna att de flesta av dem handlar om att på olika sätt få växa och mogna som andlig människa.
Jag tror att de flesta av oss längtar efter Gud och efter att känna tro. Tänk då att Guds kärlek är som sommarsolen, den strålar
över alla, den är ovillkorlig och den upphör aldrig. Guds närvaro finns redan i livet, även om vi ibland har svårt att upptäcka den.
Vi måste dock göra den upptäckten på egen hand och i vår egen takt. Jag tror att var och en måste finna sin egen väg till Gud.
Det andliga växandet kan ske mycket långsamt, men det djupnar alltmer i livets egen utveckling. Ofta tänker jag på orden från
vår bibel, som vill säga oss att allt har sin tid...
I vår församling har vi precis bytt kyrkoherde. Vi önskar alla Sven-Erik Palmbring en härlig tid som nybliven pensionär. SvenErik är en underbart fin och djup människa, med en härlig och varm humor. Jag kunde inte ha fått en bättre introduktion in i mitt
nya jobb. Därför önskar jag både honom och hans hustru Elisabeth allt gott och Guds rika välsignelse!!!
För min personliga del får jag fortsätta att växa och utvecklas tillsammans med er alla, som lever och verkar inom pastoratet.
Min förhoppning är att vi alla ska kunna gå en bra bit tillsammans på trons väg genom våra liv.
Låt oss vandra genom sommarens dagar med Jesus som vår medvandrare och vägvisare. Vem vet, tillsammans med honom
kanske vi också kan upptäcka rastplatserna vid vägkanten. Tänk på att inte underskatta värdet av att göra ingenting, av att bara
ströva omkring alldeles ensam, lyssna på allt man inte kan höra och bara ha det bra.
Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde

Tack !
Söndagen 29 april blev en oförglömlig dag för mig och min familj
och den kommer för alltid att finnas
i mitt minne, så mycket värme,
generositet och känslor. Jag vill
därför tacka er alla från hjärtat:
församlingsbor, förtroendevalda,
arbetskamrater, släktingar och vänEfter en fullsatt mässa i Västra
ner, för presenter, gåvor, blommor,
Karaby kyrka den 29 april fortsatte festligheterna i Granstugan brev, mail och sms samt ett speciellt
där ca 160 församlingsbor, förtro- tack till Torsten Andersson för vårt
goda nioåriga samarbete, och till
endevalda, anställda och vänner
min Elisabeth, som stått ut med mig
deltog i avtackningen av Sveni alla år som präst och kyrkoherde.
Erik. Vi önskar alla Sven-Erik
och Elisabeth en bra framtid som Sven-Erik Palmbring
pensionärer.
Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation.
Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och dig.
Vad handlar konfirmation om?
Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om
livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron,
Jesus, orättvisorna och Gud. Under konfirmationstiden får du undersöka
vad kristen tro innebär. Du får även en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det
har med ditt liv att göra!
Är du inte döpt och vill bli konfirmerad, så ordnar vi dop bara för dig!

Tre veckor senare den 20 maj vad det dags för
mottagande av Lise-Lott Jönsson, vår nya kyrkoherde. Mottagandet började med mässa i en i
det närmsta fullsatt kyrka och fortsatte därefter i
Granstugan med mat och tal.

10 skäl att konfirmera sig!

Du får ...
… tid att tänka på vad som är viktigt i livet.
… ta reda på vad kristen tro är.
… lära känna nya människor.
… åka på läger.
… träffa människor som är äldre än du och som är där
för att du är viktig.
… vara med om något som är annorlunda än skolan.
… bli allmänbildad.
… ingå i en lång tradition av människor.
… vara med om en konfirmationsgudstjänst.
… varför inte?

Gudstjänster

och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med
reservation för ändringar
17 juni, 2 e.tref.
Hofterup kyrka

juni
kl. 11.00

Mässa

4 juli, onsdag
Västra Karaby kyrka
Dom Ni Vet

kl. 19.00

3:e sommarmusiken

kl. 11.00

Mässa

20 juni, onsdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Sven Bornemarks Blues Band

1:a sommarmusiken

23 juni, Midsommardagen
Dagstorp kyrka
kl. 18.00
Sven Bornemark och Åsa Kalén

Bluesgudstjänst

11 juli, onsdag
Dagstorp kyrka
kl. 19.00
4:e sommarmusiken
Ingmar Nordström och Sven-Åke Norrman

Mässa

15 juli, 6 e. tref.
Västra Karaby kyrka

2:a sommarmusiken

18 juli, onsdag
Hofterup kyrka
kl. 19.00
5:e sommarmusiken
Malin Landing och Therese Hasselgren

24 juni, Johannes Döparens dag
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
27 juni, onsdag
Hofterup kyrka
kl. 19.00
Petterlunds ”Stilla ro och nära”

juli
1 juli, 4 e. tref.

Hofterup kyrka
kl. 14.00 Musikgudstjänst
Avslutning sommarkyrkan.
Ingela Wahlgren och Anders Ehrensråle

8 juli, Apostladagen
Dagstorp kyrka

kl. 11.00

22 juli, Kristi förklarings dag.
Hofterup kyrka
kl. 11.00

Mässa

Mässa

25 juli, onsdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
6:e sommarmusiken
Olle Nilsson, orgel och Pernilla Björnemark, sång

27 juli, fredag
Dagstorp kyrka
kl. 19.00
7:e sommarmusiken
New Orleans Delight med Marilyn Keller
”Amazing Grace”
29 juli, 8 e. tref
Dagstorp kyrka

kl. 11.00

Mässa

augusti
1 augusti, onsdag
Hofterup kyrka
Kalle Leander
5 augusti, 9 e. tref
Västra Karaby kyrka

kl. 11.00

Mässa

26 augusti, 12 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Konsert
Hyllning till Elvis Presley med Håkan Brinck och
S:t Mikael Gospel kör & orkester. Biljetter krävs.

september

kl. 19.00

8:e sommarmusiken

2 september, 13 e. tref
Hofterup kyrka
kl. 14.00
Spelmansgudstjänst
Malmö spelmanslag, kaffe i Kyrkstugan efteråt

kl. 11.00

Mässa

7-9 september Världens fest i Malmö och därmed inga gudstjänster i pastoratet. Gudstjänst sammanlyst till Malmö.

9:e sommarmusiken

16 september, 15 e. tref
Dagstorp kyrka
kl. 11.00
Mässa
Hofterup kyrka
kl. 18.00
Musikgudstjänst
Cohenkväll med Jan Erik Lundqvist, Ingela Wahlgren,
Kaisa Östlund och Anders Ehrenståle

8 augusti, onsdag
Dagstorp kyrka
kl. 19.00
Nils och Ingela Tägil
12 augusti, 10 e. tref
Hofterup kyrka

19 augusti, 11 e. tref
Dagstorp kyrka

kl. 11.00

Mässa

Handarbetsgruppen ...

fortsätter till hösten med start den 11 september kl 18.30 i Granstugan.
Alla som tycker om att handarbeta är varmt välkomna, ingen föranmälan behövs.
Även framöver kommer det som stickas, virkas osv. att skänkas till Litauenhjälpen i
Lomma.

Sommarmusikprogrammet
Sommarmusikprogrammet startar
den 20 juni
i Västra Karaby kyrka kl. 19.00
med Sven Bornemarks Blues Band
.

Därefter kommer trion Petterlunds;
Henrik Lundström, Charlotta Blom
Rudolv och Karolina Törlind till
Hofterup kyrka den 27 juni kl 19.00
med program ”Stilla ro och nära”,
folkmusik, visor, jazz och lite pop.

3:e sommarmusikkvällen
kommer

”Dom Ni Vet”

från Landskrona till
Västra Karaby kyrka den
4 juli kl. 19.00
4:e sommarmusikkvällen
äger rum i
Dagstorp kyrka
den 11 juli kl. 19.00
med

Ingmar Nordström
och
Sven-Åke Norrman
Fika på kyrkbacken

5:e sommarmusikkvällen
den 18 juli kl 19.00
i Hofterup kyrka
med

Malin Landing
och
Therese Hasselgren

6:e sommarmusikkvällen i
Västra Karaby kyrka
den 25 juli kl 19.00
med Olle Nilsson, orgel
och Pernilla Björnemark, sång.
Olle Nilsson tidigare organist
i Lund och lektor vid Musikhögskolan i Malmö. Pernilla
Björnemark är mezzosopran.

8:e sommarmusikkvällen
i Hofterup kyrka
den 1 augusti,
kl. 19.00
med

Kalle Leander, tenor

9:e och sista
sommarmusikkvällen 2012
i Dagstorp kyrka den
8 augusti kl 19.00
med

Nils och Ingela Tägil

Ingela är doktorand i musikvetenskap vid Örebro
universitet.

Höst
7:e sommarmusikkvällen den 27 juli (OBS! fredag)
kl 19.00 i Dagstorp kyrka

New Orleans Delight med Marilyn Keller

Höstterminen startar
vecka 37 och vi
återkommer med mer
information i nästa
Kyrknytt.

Hyllning till Elvis Presley

med Håkan Brinck och
S:t Mikael Gospel kör & orkester.
Den 16 augusti nu i år kommer det vara 35
år sedan Elvis dog. I samband med detta
kommer Håkan tillsammans med S:t Mikael Gospel göra en ny serie på sex hyllningskonserter i västra Skåne och södra Halland.
Söndagen den 26 augusti
kommer ensemblen till
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Biljetter krävs och kan köpas i
Handelsboden, Dösjebro och
Hellbergs Bokhandel i Kävlinge

Midsommartid/Skapelsetid...

...Välkomna på Bluesgudstjänst
i Dagstorp kyrka den 23/6 kl. 18.00.
Spelar och sjunger gör Sven Bornemark, och Åsa Kalén läser texter.
Det blir en resa i Skapelsen Under... och i kärlekens tecken.

Malmö spelmanslag
kommer återigen till
Hofterup kyrka
den 2 september kl. 14.00.
Som vanligt kaffe i Kyrkstugan efteråt.

Hofterup Syförenings
årliga utfärd...
... går i år till
Torna Hällestad kyrka.

Vi träffas den 4 juli kl. 10.00 vid Byastugan och påbörjar vår färd.
Vi äter lunch på Östarps gästgiveri och dricker kaffe på
Vismarslövs café och Bagarstuga.
Utfärden kostar 250:- och tas upp på bussen.
Anmälan gör Ni till Svea Nilsson
på telefonnummer 046-77 62 17 senast den 27 juni.

Välkomna!

Tankar
på
Karaby backar
”Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig.”
(Jesus i Johannesevangelitets 14 kap)
”Om man inte vet vart man ska är det ingen idé
att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram.”
(Nalle Puh)
”Det är kärleken som sätter solen och de andra
stjärnorna i rörelse”
(Dante Alighieri 1265-1321)

Välkommen på Byadag i Dösjebro!
I år är det dags! Kom och njut av din by! Den 26 augusti går den av stapeln och startar på Idrotts		
platsen kl. 12.
Det kommer att finnas mat till självkostnadspris, det är utställningar i Granstugan H O Möllers väg 10,
tävlingar i Parken och vid Folkets hus – varför inte baka en paj till vår pajtävling!
Kl. 15.00 underhåller Dan Bornemark och Trio Trams – kom och var med på deras workshop.
Prisutdelningar och avslutning sker vid Folkets Hus kl. 16.30.
Under sommaren kommer ett mer detaljerat program att finnas på www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
Detta är ett samarbete mellan Dösjebros föreningar/företag: Dösjebro IF, Byalaget. Scoutkåren, Robokock, Handelsboden,
Trehäradsbygdens folkdansgille och Västra Karaby församling.

Nu är tredje året med 100% konfirmand avslutad!
Det är alltid lika spännande att påbörja ett år. Och alltid lika vemodigt att avsluta.
I år hade vi 12 fantastiska ungdomar som blev konfirmerade. Under året har vi hunnit med mycket, bland
annat:
☺ En dag i Kävlinge för att träffa andra konfirmander i kommunerna runt om.
☺ Gjort egen Gudstjänst.
☺ Filmtajm.
☺ Besök av föreläsare.
☺ Kyrkogårdsvandring.
☺ 2 dagar på Ven för Konfirmandgudstjänstplanering
☺ Orgelvisning
...och mycket, mycket mer.
Efter en fin avslutande Konfirmationsgudstjänst med mycket sång och musik var det så dags att skiljas (för
en stund), för att ha en avslutande träff i Köpenhamn! Tack för detta år. Vi ses igen...
Är du intresserad av att Konfirmera dig 2012-2013? Vi startar måndagen den 10 september kl. 18 med information och inskrivning i Granstugan, H O Möllersväg 10 i Dösjebro. Du kan även anmäla dig på nätet:
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby under fliken konfirmander. Där står det också hur 100% konfirmand är
upplagt. Under maj och juni skickas det ut inbjudan via post till de som är födda 1998.
Frågor: ta kontakt med komminister Åsa Kalén asa.kalen@svenskakyrkan.se eller 0736-55 24 55.
VÄLKOMNA I HÖST FÖR ETT NYTT KONFIRMANDÅR!

Världens fest i Malmö!
Världens fest är ett gemensamt riksmöte för hela Svenska
kyrkan med Svenska kyrkans internationella arbete i fokus.
Världens fest arrangeras sedan 2002 vart annat eller vart
tredje år i samarbete mellan Svenska kyrkans nationella nivå,
något av stiften samt någon eller några församlingar i aktuellt
stift.
Den 7-9 september 2012 ska Världens fest äga rum i Malmö
i Lunds stift. Helgen fylls av talare och aktiviteter, Andakter
och Gudstjänster. Kyrkor samt andra lokaler i centrala Malmö
kommer att användas. En scen kommer att byggas på Stortorget, bland annat för ett publikt arrangemang på lördagskvällen.
Temat för världens fest är ”Framtiden – förstå, förvalta och
förändra”. Vart och ett av de tre orden kopplas och knyts till
tre ämnesområden som ska vägleda mötet. Dessa är:
• Miljö
• Andlighet
• Rättvisa

Årets Vägkyrka i Hofterup...
...är vecka 26,
25/6 - 1/7.
Kyrkan är öppen dagligen 12-16 förutom på onsdagen den
27/6, då vi har öppet 16-20, med underhållning på kvällen.
Petterlunds spelar och sjunger kl. 19.00.
I år är det en kyrkvisning på lördagen kl. 14, och vägkyrkan
avslutas den 1 juli med Musikgudstjänst med Ingela Walgren och Anders Ehrenstråle kl. 14.00.
De övriga dagarna är det musikandakt kl. 14.
Kaffet står på och kakan kommer att vara bakad!

Välkomna!

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, Lise-Lott Jönsson
expedition:
77 64 55
hem:
040 463039
mobil:
070 8650391
e-post:
lise-lott.jonsson@svenskakyrkan.se
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, Lise-Lott Jönsson

