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Västra Karaby kyrka 
i vårskrud.
Foto: Åsa Kalén



Bär barnet på sanningen om livets innersta hemlighet?
Så kom den äntligen, den stora födelsedagen. Två vuxna hade blivit föräldrar efter 
nio månaders lång väntan och förväntan. Allt gick väl under förlossningen och en 
ny liten individ såg för första gången världens ljus. Känslan av att få ett nyfött barn 
i sina armar är obeskrivlig, kärleken till det nya lilla livet är starkare än något annat. 
Det är ofattbart!

Efter en sådan upplevelse och gåva från Gud, ser och tolkar man hela tillvaron på ett 
annorlunda vis. Någon skulle säkert kunna beskriva det som att man blir mer ödmjuk 
och känner mycket tid som helst med att bara titta på sitt lilla barn. Tänk, redan i den 
stunden finns allt i den nya människan, förutsättningar och möjligheter, allt väntar på 
att utvecklas och mogna. 

Barnet växer till sig några månader och jag träffar den nya lilla familjen för ett samtal inför dopet. Vi går igenom ordningen och 
bestämmer vilka psalmer som vi ska sjunga. Mitt i samtalet, känner jag hur något händer i rummet. Rummet fylls av en sorts 
känsla av helig närvaro. Pappan ser på sitt barn och blir nästan tårögd medan han säger: ”Kärleken till min fru är det bästa och 
största som hänt mig. Vårt barn, en blandning av oss, är en gåva. Jag hittar inte orden för att uttrycka mina känslor på rätt sätt, 
men jag är så oerhört tacksam!”

Dopdagen kom och dopet blev en stund av högtid som ingen kommer glömma. Hela kyrkan var fylld av tacksamhet och glädje 
över livets under. Tänk att få ge det största man kan till sitt nyfödda barn, Guds kärlek och omsorg genom hela människans liv. 
Det kostar inget, gör inte ont, men bär genom allt, en osynlig medvandrare på livets alla stigar och vägar. Gud, vi lämnar det 
dyrbaraste till dig. Välsigna och bevara!

Nu går vi in i den vackraste tiden på året. Se till att vara öppen för livets innersta hemlighet, som både stavas och andas kärlek. 
Den finns i många olika former och är så vacker. 

Besök gärna våra kyrkor eller delta i några av våra sommaraktiviteter. Välkommen, precis som du är! Må Herren vara med dig 
med sin kärlek så att du får växa och mogna som den han kallat dig vara.

Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde



Gruppen Miro är en kvartett be-
stående av fyra unga musiker.
Med rötterna i jazzen spelar de 
egenkomponerad musik som kan 
beskrivas som melodisk, svängig 
och glädjespridande.
Musiken är lättlyssnad och lätt 
tillgänglig för alla åldrar och 
smaker.
Gruppen består utav piano, kontra-
bas, trumset och trombon.
Trombon –Joel Lindblom
Piano – Håkan Palm
Kontrabas – Antoni Yammin
Trumset – Fredrik Wik

Kaffe och kanelbulle 
serveras.
Dessutom är vi värdar 
för kontraktets sommar-
kyrka.

3:e sommarmusiken 30 juli, 
i Dagstorp kyrka kl. 19.00

Ingmar Nordström 
och 

Ingmar Hedberg,
kaffe och kanelbulle serveras

i Hofterup kyrka kl. 19.00 

Sven Bornemark och Mikael Frisk 
(vägkyrka)

Dom Ni Vet

4:e sommarmusiken 6 augusti,

1:a sommarmusiken 2 juli, i Hofterup kyrka kl. 19.00

Ett program med guldkorn och skrönor från de 
senaste 59 årens Melodifestivaler, både svenska 
och internationella. Passar publik i alla åldrar 
och garanterar många igenkännande leenden.

2:a sommarmusiken 
16 juli kl. 19.00 i Västra Karaby kyrka



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

*LJ = Lise-Lott Jönsson, *ÅK = Åsa Kalén, *CW= Charlotte Winther

juni 
15 juni, Heliga trefaldighets dag
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *CW

21 juni, Midsommardagen
Dagstorp kyrka kl. 18.00 Musikgudstjänst, *ÅK 
 Sven Bornemark och Åsa Kalén. Taubeprogram.

22 juni, Johannes Döparens dag
Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK

29 juni, 2 e.tref. 
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *CW

juli
2 juli, onsdag
Hofterup kyrka  kl. 19.00 1:a sommarmusiken
 Miro

5 juli, lördag 
Hofterup kyrka  kl. 13.00 Konfirmation, *ÅK

6 juli, 3 e. tref.  
Dagstorp kyrka  kl. 10.00 Mässa, *ÅK

13 juli, 4 e. tref.  
Hofterup kyrka  kl. 10.00 Mässa, *LJ

16 juli, onsdag 
Västra Karaby kyrka  kl. 19.00 2:a sommarmusiken
 ”Dom ni vet”,
 kaffe och kanelbulle  serveras, kontraktets sommarkyrka

20 juli, apostladagen.   
Västra Karaby kyrka  kl. 10.00 Mässa, *LJ

27 juli, 6 e. tref  
Dagstorp kyrka  kl. 10.00 Mässa, *LJ

30 juli, onsdag 
Dagstorp kyrka  kl. 19.00 3:e sommarmusiken
 Ingmar Nordström och Ingmar Hedberg,
 kaffe och kanelbulle serveras



augusti
3 augusti, Kristi förklarings dag
Hofterup kyrka  kl. 10.00 Mässa, *CW

6 augusti, onsdag 
Hofterup kyrka kl. 19.00 4:e sommarmusiken
 Sven Bornemark och Mikael Frisk (vägkyrka)

10 augusti, 8 e. tref  
Hofterup kyrka  kl. 14.00 Musikgudstjänst, *ÅK

17 augusti, 9 e. tref  
Dagstorp kyrka  kl. 10.00 Mässa, *ÅK

24 augusti, 10 e. tref  
Hofterup kyrka  kl. 10.00 Mässa, *CW

26 augusti, tisdag 
Granstugan kl. 18.30 Vardagsmässa, *LJ

31 augusti, 11 e. tref  
Granstugan  kl. 13.00 Friluftsgudstjänst,
   Kyrkans dag, *LJ,*ÅK,*CW

september
7 september, 12 e. tref   
Hofterup kyrka kl. 14.00 Spelmansgudstjänst, *ÅK

Sommarcafé
3 onsdagseftermiddagar under 
sommaren mellan 14.00-16.00 

i Granstugan 
25/6, 23/7 och 13/8 

och 2 onsdagar i Kyrkstugan 
den 9/7 och 6/8 (vägkyrka), 

mellan 14.00-16.00.

Sommaren 
närmar sig med stormssteg och då 

även årets semesterperiod. För att klara 
semestrar och normala arbetsförhållanden på 

pastorsexpeditionen kommer vi att ha öppet för besök 
samt telefontid 10-12 tisdag till torsdag under perioden 

30 juni till 3 augusti. 
Naturligtvis går det alltid att nå tjänstgörande präst 

vid brådskande ärenden. 
Vem och vilket telefonnummer som gäller 

meddelas på vår telefonsvarare.

Som traditionen bjuder…
…är det musikgudstjänst i Dagstorp kyrka på 
midsommardagen kl. 18.00.
I år spelar och sjunger Sven Bornemark & 
Åsa Kalén Taube-visor.
Kom och sjung med! 
Välkomna



Årets Vägkyrka i Hofterup...
...är vecka 32,  

4/8 - 10/8 
Kyrkan är öppen dagligen 13-17 förutom på onsdagen den 
6/8, då vi har öppet 14-20, med underhållning på kvällen. 

Sven Bornemark & Mikael Frisk spelar ”Låtar från melodi-
festivalen” kl. 19.00. Under eftermiddagen, den 6/8  har vi 

utställningar och café i trädgården – en Hofterups dag.

Vägkyrkan avslutas den 10/8 med Musikgudstjänst med 
Eva Hallberg kl. 14.00. 

De övriga dagarna är det musikandakt kl. 14 – mer info 
kommer på vår hemsida och på Facebook.

Hofterup 
Syförenings 

årliga utfärd...
... onsdagen 

den 2/7

Vi träffas den 2 juli kl. 10.00 vid Hofterups kyrka härifrån 
reser vi söderöver. Lunch äter vi på Idala Gård strax öster 
om Trelleborg och eftermiddagskaffe dricker vi på Ängaval-
len i Velling, dessutom utlovas visning av intressant kyrka 
samt bensträckare på väl vald plats. Utfärden kostar 300:- och 
betalning tas upp på bussen. Anmälan gör ni till 
Svea på tel. 046-77 62 17 eller Ulla 046-77 59 90 senast den 
25 juni.            Välkomna!

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! 

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

eller ta kontakt med:
Åsa Kalén, präst asa.kalen@svenskakyrkan.se



Terminsstarter för hösten  
2/9 Tisdagspromenad G. Handelsboden kl. 09.00

 Öppna timmar Granstugan  kl. 09.30
 med babysång  kl. 10.00
 Minikör Granstugan  kl. 15.00
3/9 Kyrkokör  Granstugan  kl. 19.00
4/9 Sopplunch  Granstugan  kl. 12.00
 8/9 Lekis Granstugan kl. 14.00
9/9 Handarbetsgrupp Granstugan  kl. 18.30

25/9 Sång i gemenskap Granstugan kl. 13.30
 Café Granstugan kl. 14.30

Musikverksamheten kan från i höst 
erbjuda nya sångstunder för både 
församlingens yngsta och åldre röster.

2 september startar nämligen Babysången  och 
Minikören på tisdagar i Granstugan med 
musikpedagog Eva Hallberg. 

BABYSÅNG
Sång, dans och rytmik för föräldrar med små barn.
Tisdagar 10.00 – 10.30  Granstugan
MINIKÖREN  (4-6 år)
Sång, lek och rörelse
Tisdagar 15.00 – 15.45  Granstugan

”SÅNG i GEMENSKAP”
En torsdag i månaden, innan caféet, är alla mogna 
röster välkomna att sjunga tillsammans med vår nya 
musiker Eva Hallberg i en kravlös sångstund för 
gemenskap och välbefinnande.

Välkommen till Kyrkans dag ...
... för både stora och små 
söndagen den 31 augusti

i Granstugan, Dösjebro där vi inleder med 
friluftsgudstjänst klockan 13.00. Därefter blir 
det grillning och ytterligare aktiviteter. An-
mälan till expeditionen senast 22:a augusti.

Vill du ha vår fina reflexväst?
Gå tipsrundan och lämna in
svarstalongen så är den din.

Varmt välkomna!

Samtalskvällar under hösten:

1. 24 september  Charlotte Winther
2. 30 oktober  Patrik Svensson
3. 3 december  Meddelas senare

Föräldrakväll den 23 oktober, Eva Wulff kommer och 
berättar om barn och sorg. Anmälan under september.

Sång för små och stora



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
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

Pastorsadjunkt, Charlotte Winther
telefon: 046 300439
e-post: charlotte.winther@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker, Eva Hallberg
telefon: 046 300436
e-post: eva.c.hallberg@svenskakyrkan.se

Assistent i församlingstjänst, Gunilla Johansson
telefon: 046 300435

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

Kyrkorådets och församlingsrådens ordföranden:
Kyrkorådet: Torsten Andersson 046 775790
Västra Karaby församling: Carina Wenliden 070 9931477
Dagstorp församling: Marcus Georgson 070 8483276
Hofterup församling: Claes Håkanson 070  6943279

Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Lise-Lott Jönsson


