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Sommarens aktiviteter
och 8 musikkvällar

i
V. Karaby, Hofterup och Dagstorp
pastorat

Har Gud vaxpropp … ?

Förväntan. Lycka. Återseendets glädje. Äntligen skulle vi träffas igen, trion som för några år
sedan samarbetade med pilgrimsvandringar.
Vad har hänt sedan sist? Tänk vad många tankar, upplevelser och erfarenheter vi fått dela under
vårt goda samarbete. Vi kom varandra nära. Nu har det gått några år och våra liv har tagit oss
ut på nya vägar. En är kvar på sin gamla tjänst, en är på väg att sluta sin tjänst för att till hösten
börja på nytt i Blekinge och jag firar i dagarna ett år som kyrkoherde i vårt vackra pastorat.
Så kom äntligen den tisdagen när vi skulle ses i Lund. Vi åt tillsammans och samtalet runt bordet tycktes aldrig sina. Vi bestämde oss för att gå vidare och avsluta kvällen på en pub. Väl där
blev samtalen djupa och filosofiska och vi funderade gemensamt över varför livet aldrig riktigt
blir som man tänkt sig.
Gud verkar ibland ignorera våra böner och önskningar. Så under en blandning av allvar och med glimten i ögat konstaterade vi
enigt att Gud måste ha en vaxpropp! Är lösningen måhända att sända lite Revaxör upp till himlen?
Vi skrattade både länge och väl, men alla trevliga kvällar har ett slut. På tåget på vägen hem började jag tänka vidare på vår diskussion under kvällen. Jag vände på perspektivet.
Tänk om det istället är vi människor som har vaxproppar!? Gud talar till oss på alla möjliga sätt, men vi hör det inte. Kanske är vi
för upptagna med oss själva? Vi får inte alltid det vi ber om, men nästan jämt (med facit i hand och när vi tittar i vårt livs backspegel) det vi ändå hoppades på.
Livet blir inte alltid som man hade tänkt sig, men om vi vågar öppna oss för Guds tilltal, så ser vi ofta spåren av Guds närvaro i
våra liv.
Så, kära läsare, använd sommaren till att lyssna, lyssna till ditt eget inre, känn hur ditt hjärta slår i takt med Guds, där inne finns
livets Herre. Vandra i naturen, låt solen smeka ditt ansikte och unna dig tid för eftertanke och reflektion.
Lägg ditt livs pussel och låt bitarna så sakta komma på plats. Besök gärna våra kyrkor, gudstjänster och musikevenemang i sommar. Du är alltid välkommen, både med och utan vaxpropp!
Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde

VÄLKOMMEN
TILL
KONFIRMATION
2013-2014

De flesta väljer att konfirmeras det år de går i åttonde klass. När den tiden nu närmar sig
vill vi inbjuda dig till konfirmationsträffar hos oss. Träffarna börjar i september 2013 och
avslutas med konfirmation under våren 2014.
Under konfirmationstiden får du tillsammans med andra fundera kring livets både stora
och små frågor. Vem är jag? Vem är du? Vem är Gud? Hur ska vi vara mot varandra så att
världen blir en bättre plats att leva i? Vad är meningen med livet? Finns det hopplösa tonårsföräldrar och vad gör man i så fall med dem? Hur många gånger kan man snatta godis i
affären innan det räknas som synd?
Du får också möjlighet att ta reda på mer om vad kyrka och kristen tro är och vad ditt dop
kanske kan tänkas betyda för just dig. Är du inte redan döpt så ordnar vi det under året.
Under konfirmationstiden kommer du också att få fira gudstjänst, åka på läger och åka på
studiebesök.

KONFIRMATIONSGRUPPER:
* Helggruppen, ”Livets väg”. Med hjälp av ett armband som kallas frälsarkransen går vi på den väg som är
livet. Vi samtalar, pysslar och funderar över livets små och stora frågor. Vi kommer att jobba en del över
internet! Datum under hösten: 8 september, 6 oktober, 10 november och 8 december kl. 10-16. Lördagen den
16 november är det storsamling för konfirmander i Kävlinge-, Svalöv- och Landskrona kommun. Vårens datum
kommer senare. Konfirmation: 3 maj. En föräldraträff är planerad till den 4 september kl. 19.00 i Hofterup
kyrkstuga.
* Sommargruppen. Vi har 1 träff på hösten (20 oktober), och en på våren. Vi börjar efter skolavslutningen,
har läger några dagar, och träffas i 3 veckor. Konfirmation 5 juli. En föräldraträff är planerad till den 3 oktober kl. 19.00 i Granstugan.
Konfirmationstiden är en upptäcktsfärd!
Blir du sugen?
Anmäl dig senast den 20 augusti till pastorsexpeditionen eller på vår hemsida …

Gudstjänster

och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med reservation för ändringar
*LJ = Lise-Lott Jönsson, *ÅK = Åsa Kalén, *SEP= Sven-Erik Palmbring
16 juni, 3 e.tref.
Dagstorp kyrka
19 juni, onsdag
Västra Karaby kyrka
Tipei Mrazanye

juli

juni
kl. 10.00

Mässa, *SEP

3 juli, onsdag
Dagstorp kyrka
kl. 19.00 3:e sommarmusiken
Ingela Sundberg, gitarr och sång

kl. 19.00

1:a sommarmusiken

7 juli, 6 e. tref.
Dagstorp kyrka

Musikgudstjänst, *ÅK

10 juli, onsdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
4:e sommarmusiken
Gullan Bornemark, kaffe och kanelbulle

22 juni, Midsommardagen
Dagstorp kyrka
kl. 18.00
Sven Bornemark och Åsa Kalén
23 juni, Johannes Döparens dag
Västra Karaby kyrka kl. 10.00

Mässa, *ÅK

26 juni, onsdag
Hofterup kyrka
kl. 19.00 2:a sommarmusiken
Eva Hallberg, sång, piano och orgel

30 juni, Apostladagen

Hofterup kyrka
kl. 14.00
Avslutning vägkyrkan med
Marcus Lindelöf

Musikgudstjänst, *ÅK

kl. 10.00

14 juli, Kristi förklarings dag.
Västra Karaby kyrka kl. 10.00

Mässa, *LJ

Mässa, *LJ

17 juli, onsdag
Dagstorp kyrka
kl. 19.00
5:e sommarmusiken
Ingmar Nordström och Ingmar Hedberg,
kaffe och kanelbulle
21 juli, 8 e. tref.
Hofterup kyrka

kl. 10.00

Mässa, *LJ

24 juli, onsdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
6:e sommarmusiken
Janåke Larsson och Ann-Margreth Nyberg

september

juli
28 juli, 9 e. tref
Dagstorp kyrka
31 juli, onsdag
Hofterup kyrka
Ravishing Mint

kl. 10.00

Mässa, *LJ

kl. 19.00

7:e sommarmusiken

augusti
4 augusti, 10 e. tref
Västra Karaby kyrka
7 augusti, onsdag
Västra Karaby kyrka
Dom ni vet

kl. 10.00

Mässa, *ÅK

kl. 19.00

8:e sommarmusiken

11 augusti, 11 e. tref
Hofterup kyrka

kl. 10.00

Mässa, *ÅK

18 augusti, 12 e. tref
Dagstorp kyrka

kl. 10.00

Mässa, *ÅK

22 augusti, torsdag
Granstugan

kl. 18.30

Stilla mässa, *LJ

25 augusti, 13 e. tref
Västra Karaby kyrka

kl. 10.00

Mässa, *LJ

1 september, 11 e. tref
Hofterup kyrka

kl. 14.00

Spelmansgudstjänst, *ÅK

Sedvanlig spelmansgudstjänst
i Hofterup den 1 september
med start i Hofterup kyrka kl.
14.00. Efter gudstjänsten besöker Malmö spelmanslag
Nils Anderssons grav.
Kaffe i Kyrkstugan efteråt.

Midsommardagen
lördagen den 22 juni
är det
musikgudstjänst i
Dagstorp kyrka
kl. 18.00.

Sven Bornemark och
Åsa Kalén
spelar musik av
Cornelis Vreeswijk

Sommarmusiken inleds
onsdagen den 19 juni i Västra Karaby kyrka kl. 19.00 med
Tipei Mrazanye
Programmet kallas ”Ngoma”
- som betyder glädje på ett annat sätt.
Tipei är anställd i Löddebygdens församling som musikalisk koordinator men han kommer ursprungligen från
Mberengwa-distriktet i södra delen av Zimbabwe. I Zimbabwe arbetade Tipei som lärare och med frivilligarbete
inom kyrkan som kyrkomusiker och körledare.

3:e sommarmusikkvällen

2:a sommarmusikkvällen
är onsdagen den 26 juni i
Hofterup kyrka kl. 19.00
”Nordiskt ljus”
Eva Hallberg:
sång, piano och orgel

onsdagen den 3 juli i Dagstorp
kyrka kl. 19.00
Ingela Sundberg:
gitarr och sång
”Tavlan som blev verklig”
Jag målade en tavla en gång.
Kanske var det den som förde
mig på en resa. Genom Tanzanias berg och stäpper. Bland
massajer, nunnor medicinmän
och överallt var det sången som
knöt band mellan mig och människorna. I gryningen den sista
dagen, då blev tavlan verklighet.
En musikalisk berättelse om möten och där till och med Allan
Edwalls visor får Afrikas jord att vibrera.

4:e sommarmusikkvällen
är onsdagen den
10 juli i
Västra Karaby kyrka
kl. 19.00

SJUNG MED GULLAN !
Gullan Bornemark suddar
fram glada miner.

5:e sommarmusikkvällen
är onsdagen den
17 juli i
Dagstorp kyrka
kl. 19.00
med
Ingmar Nordström och
Ingmar Hedberg

6:e sommarmusikkvällen är onsdagen den

24 juli i Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Janåke Larson och Ann-Margreth Nyberg.
Program: ”Nordisk ton och romantiska klassiker” romanser av Jean Sibelius, Edward Grieg, till kända
klassiker samt någon opera-aria.

7:e sommarmusikkvällen är onsdagen den
31 juli i Hofterup kyrka kl. 19.00

Vi heter Ravishing Mint
och är en akustisk trio.
Bandet består av Sanna
som sjunger och spelar piano, Elin som spelar piano
och gitarr och Hampus som
sjunger och spelar percussion. Vår musikinriktning
är singer/songwriter och vi
spelar både eget material
och covers.

8:e och sista sommarmusikkvällen är

onsdagen den 7 augusti i Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Domnivet med Anna Pauline
Domnivet, även kallade ”eleganterna från Landskrona” firade i fjol 60 år som orkester. Fyra av orginalmedlemmarna är fortfarande aktiva och har bibehållit spelglädjen
genom alla åren med swingmusik á la Benny Goodman som adelsmärke. Orkestern
fick Landskrona stads kulturpris 2012.
Anna Pauline är en snabbt stigande stjärna inom jazz och
underhållning med en gedigen utbildningsbakgrund bl a från
musikhögskolan i Malmö. En rutinerad sångerska som även
skriver egen musik.
Tillsammans kommer Domnivet och Anna Pauline att presentera ett omväxlande
program med såväl lågmälda som livfullare melodier, psalmer och gospelinspirerade
tongångar varvade med glad swingmusik som passar de flesta smakriktningar.

Rönnebergs kontrakt har som vanligt
sommarkyrka varje onsdag kl 19.00
enligt följande:
12/6 Asmundtorp kyrka
19/6 Norrvidinge kyrka
26/6 Löddeköpine kyrka
3/7 Svalöv kyrka
10/7 Västra Karaby kyrka
17/7 Lackalänga kyrka
24/7 Korsbackakyrkan, Kävlinge
31/7 Sofia Albertina, Landskrona

Handarbetsgruppen

tackar för alla generösa garnbidrag
ni
skänkt under våren och tar gärna emot
mer garner. De tidigare skänkta garnerna
är uppstickade och ivägsända till
Litauen via Litauenhjälpens två
hjälpsändningar under
våren.

Välkomna att fira stilla mässa i Granstugan!

Den 22 augusti kl. 18.30 möts vi för att för att dela en stund i frid och kravlöshet. I gemenskap med varandra lyssnar vi inåt för
en stund, slappnar av, begrundar och reflekterar, och ger oss själva frihet att släppa alla tankar för en stund och bara vara.
Stilla mässa kommer att firas 22/8, 26/9, 24/10, 28/11 och 17/12 kl. 18.30 i Granstugan.

Vad händer på våra kyrkogårdar
jo ...
På Dagstorps kyrkogård
anläggs en askgravplats.
När du kommer upp från
backen och går in på kyrkogården ligger den precis
till höger. Den är nästan
färdig och kommer att tas i
bruk under sommaren.
En askgravplats innebär
att gravsättning sker i gräs
och att en liggande gravsten placeras där gravsättningen sker men att all
smyckning sker på gemensam smyckningplats.

På Hofterups kyrkogård pågår två olika projekt.
Gången från vägen in till kyrkan hårdgörs och
kommer att stensätttas för att öka tillgängligheten
till kyrka och kyrkogård.

Smyckningsplats

Gravsättningsplats

Det andra projektet på Hofterups kyrkogård är förnyelse av häck och träd på kyrkogårdens
norra sida. Varför? Jo, planerna var att låta de gamla lindarna stå kvar och ersätta ligusterhäcken
med ett staket eftersom häcken var i bedrövligt skick. Men det visade sig att träden var i ännu
sämre skick än häcken och utgjorde en fara för kyrkogårdsbesökare. Dessutom ansåg inte länsstyrelsen att planerna var förenliga med en landsortskyrkogård. Därför förändrades planerna till
att genomföra en upprustning av muren som alltid funnits och att ersätta både träd och häck med
nyplantering.

Årets Vägkyrka i Hofterup...
...är vecka 26,
24/6 - 30/6.

Hofterup Syförenings
årliga utfärd...
... går i år till
Ängelholms kyrka.

Kyrkan är öppen dagligen 12-16 förutom på onsdagen den
26/6, då vi har öppet 16-20, med underhållning på kvällen.
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Andakt kl 14.00 med Max Mellander
Kyrkvandring kl. 14.00
Sommarmusik kl. 19.00 med Eva Hallberg
Andakt kl. 14.00
Andakt kl. 14.00 med Josefin och Ingrid Persson
Frälsarkransvandring kl. 14.00 på kyrkogården
Avslutningsgudstjänst kl.14.00 med
Marcus Lindelöf
Hela veckan kommer vi att ha utställningsbord med möjlighet till inköp av tex. frälsarkrans, ikonbilder osv.
Kaffet står på och kakan kommer att vara bakad!

Välkomna!
Sommaren närmar sig med stormssteg och då även årets semesterperiod. För att klara semestrar och normala arbetsförhållande på pastorsexpeditionen kommer vi att ha öppet för
besök samt telefontid 10-12 tisdag till torsdag under perioden 24 juni till 18 augusti. Naturligtvis går det alltid att nå
tjänstgörande präst vid brådskande ärenden. Vem och vilket
telefonnummer som gäller meddelas på vår telefonsvarare.

Vi träffas den 3 juli kl. 10.00 vid Hofterups kyrka (OBS!)
och påbörjar vår färd.
Vi äter lunch på Råbocka lodge och dricker kaffe på
Malvagården i Höganäs.
Utfärden kostar 250:- och betalning tas upp på bussen.
Anmälan gör Ni till Svea Nilsson på tel: 046-77 62 17
eller Ulla Nordén tel: 046-77 59 90 senast den 26 juni.

Välkomna!

Tankar
på
Karaby
backar

Om det finns en lösning på ett problem,
är det onödigt att oroa sig.
Om det inte finns nån lösning på problemet,
är det meningslöst att oroa sig.
Dalai Lama

Det är en stor fördel
att tidigt begå de
misstag man kan lära
något av.
Winston Churchill

Nasse till Nalle Puh: ”Hur stavar
man kärlek”?
Nalle Puh svarar: ”Man stavar
inte...man känner den”.

Gör din röst hörd
Den 15 september är det kyrkoval. Då kan du som är medlem i Svenska kyrkan påverka
färdriktningen de närmsta fyra åren för Sveriges största medlemsorganisation.
Svenska kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt
utöva diakoni och mission. Din röst i kyrkovalet ger dig inflytande över hur din hemförsamling sköter sitt liv och sin verksamhet under den kommande mandatperioden.
Genom valet till stiftsfullmäktige har du dessutom möjlighet att påverka Svenska kyrkans
arbete i hela Skåne och Blekinge, som geografiskt utgör Lunds stift. Förväntningarna är
höga på kyrkan: Gudstjänster och riter som tolkar livets mening från födelse till begravning, diakonalt arbete, stöd i kriser, undervisning och kultur, en fristad som ger andrum,
osv.
Din närmaste kyrka är en av över 500 kyrkor i stiftet, varav merparten är från medeltiden.
Kyrkorna utgör det största sammanhängande kulturarvet i vårt land. Hur vi bäst fyller
detta arv med liv även i framtiden påverkar du också genom att rösta i kyrkovalet.
Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation där ledamöterna i beslutande organ
utses genom fria val. En viktig skillnad jämfört med exempelvis ett politiskt parti är att
kyrkan är en trosgemenskap – inte en åsiktsgemenskap. Hos oss finns utrymme för ett
brett spektrum av uppfattningar i olika frågor. Det som förenar oss är dopet och tron. Vår
vision i Lunds stift är ”Bottna i nåden, skapa i världen: inspirera lärande och samlas kring
hoppet, med dopet som grund, för att möta livets och världens utmaningar.”
Genom att rösta i kyrkovalet engagerar du dig också i arbetet för svaga och utsatta. Du är
med och påverkar hur kyrkans arbete bedrivs på alla nivåer – även internationellt. Som
medlem i Svenska kyrkan ingår du både i din lokala församlings gemenskap och i en
världsvid kyrka. Din röst påverkar inte bara vardagen där du bor, utan till exempel också
Lunds stifts engagemang för människor i en av världens yngsta – och fattigaste – nationer, Sydsudan, där vi har ett av våra vänstift.
Tveka inte att kontakta dem som nomineras till valet i din församling för mer information
om var de står i frågor som känns angelägna för dig.
Mer övergripande information om kyrkovalet finner du på Svenska kyrkans webbplats;
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Demokrati överlever inte av sig själv. Det krävs att vi som får rösta också använder oss av
vår rösträtt. Gör din röst hörd den 15 september.
Antje Jackelén
Biskop i Lunds stift

Du som är medlem i
svenska kyrkan kommer att få ett röstkort
hemskickat senast den
28 augusti.
Du kommer att ha
olika möjligheter att
rösta i kyrkovalet:
- förhandsröstning på pastorsexpeditionen
i Dösjebro från den 2 september till den 		
11 september på tider som meddelas i
nästa Kyrknytt
- valdagen på den adress som står på ditt
röstkort följande tider 11.00-13.00 och
16.00-20.00
I nästa nummer av Kyrknytt presenterar
vi kandidaterna på pastoratets valsedel till
kyrkofullmäktige.

Höstterminens

gruppaktiviteter beäknas starta
i början av september.
- vilka grupperna är
- var de träffas
- vilka veckodagar och tider 		
de träffas
presenteras i nästa Kyrknytt.

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:
046 771035
fax:
046 776457
e-post:
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
Kyrkoherde, Lise-Lott Jönsson
telefon:
046 300431
e-post:
lise-lott.jonsson@svenskakyrkan.se
Komminister, Åsa Kalén
telefon:
046 300434
e-post:
asa.kalen@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
telefon:
046 300436
mobil:
070 6088911
e-post:
martin.hasselgren@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarsson
046 300438
Dagstorp kyrkogård, Bengt Andersson
046 300437
Hofterup kyrkogård, Anders Karlsson
046 300432
Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor:
Ulf Nordström		
046 776276
Församlingshem:
Granstugan, H O Möllers väg 10 /Dösjebro/ 244 71 Dösjebro
Kyrkstugan, Byastugsvägen 108 /Hofterup/ 246 51 Löddeköpinge
Dagstorp, Huvudstorpsvägen 27-28 /Dagstorp/ 244 95 Dösjebro
Kyrkonämndens och kyrkorådens ordförande:
Kyrkonämnden: Torsten Andersson
046 775790
Västra Karaby församling: Carina Wenliden
070 9931477
Dagstorp församling: Mats Berg
070 5771789
Hofterup församling: Britta Walldén
070 3809964
Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Lise-Lott Jönsson

