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Foto: Renée Backe 

Kärlekens och livets Gud, tack för alla de små ting som jag oftast glömmer…

Längtan efter värme, sol och sommar tar oss i sin famn när våren med sin fågelsång och 
spirande grönska omger oss. Det är som om vi får förnyade krafter och börjar leva upp 
igen, som trotsiga vårblommor. En ny sommar väntar oss och vi har fått nåden att bli ett år 
äldre. När man ägnar sig åt sådana filosofiska tankar, så kommer funderingen över vad som 
är viktigast i livet krypande.
I en enkät gjord bland människor som erhöll palliativ vård listades följande fem saker som 
återkom ständigt:

1. Jag önskar att jag haft mod att leva ett liv sant mot mig själv, inte ett liv som andra förväntade sig av mig. Ouppfyllda   
 drömmar; drömmar som de aldrig försökt nå eller drömmar de valt bort. När de väl insåg vad de förlorat, var det för sent.
2. Jag önskar att jag inte hade jobbat så hårt. Den här tanken var vanligast hos människor som oftast missat för mycket av   
 sina barns uppväxt eller kamratskapet med sin partner.
3. Jag önskar att jag hade vågat uttrycka mina känslor mer. Många hade förtryckt sina egna känslor för att hålla sams med   
 andra. Kanske hade de känt väldig ömhet för någon, men inte vågat säga något i rädsla för att bli sårad. 
4. Jag önskar att jag hållit kontakten med mina nära och kära. Många hade varit så upptagna med sina egna liv, att kontakten  
 med gamla vänner hade runnit ut i sanden.
5. Jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lyckligare. Många upptäckte inte förrän på slutet, att glädjen och lyckan är ett   
 val. De ville få skratta och vara lite tokiga igen.
Man kan spegla sig i dessa funderingar. Samma mönster går igen i andra undersökningar gjorda bland äldre människor. Dessa 
fem punkter väcker olika tankar och associationer inom oss. Några berör, andra känns mer främmande. De fem punkterna ut-
trycker inre värden och sättet att hantera sitt liv. Att önska och vilja blir inte automatiskt till att kunna och göra. Livet är en gåva 
från Gud, kärlekens ursprung och förlåtelsens möjlighet.
Vår vackra sommar är fylld med ljus och färger. Att ta vara på sin stund på jorden är en utmaning som vi dagligen ställs inför. 
Må vi alla denna sommar fördjupa vår insikt i vad det innebär att vara människa här på jorden. Må vi alla mogna en aning i vår 
tro och alltmer förstå vad som är viktigt i livet. Var inte rädd för att släppa in lyckan, skrattet, glädjen och kärleken i den mån det 
är möjligt.
…lär mig mer och mer fatta att sådant är ditt väsen: evig närvaro, sådan är din kärlek: här och nu. Amen.
Lise-Lott Jönsson, Kyrkoherde



Hofterup 
Syförenings 

årliga utfärd...
... onsdagen 

den 1/7

Vi träffas den 1 juli kl. 10.00 vid Hofterups kyrka.  
Härifrån reser vi till stiftsgården Åkersberg i Höör. Efter 
besök i kapellet och middagsbön äter vi lunch. Efter-
middagskaffe dricker vi på Bjärsjölagård slott. 
Bensträckare på väl vald plats utlovas. Utfärden kostar 
200:- 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 24 juni.

Årets Vägkyrka i 
Hofterup...
...är vecka 33,  

10/8 - 16/8 
Kyrkan är öppen alla dagar 
kl.13-17 - kaffe serveras. 
Dessutom följande program:
Tisdag ”Folkliga toner” - 
 orgelmeditation kl. 14
Onsdag Café kl. 14-16
 Kyrkvisning kl. 16
 Sommarmusik  kl. 19  
 ”Livets pärlor”-  
 med Trio Block.
Torsdag Andakt kl. 14
Fredag Andakt kl. 14
Lördag ”bli kyrkdetektiv” 
 kl. 16 för barn mellan 
  6-10 år, anmäl dig till: 
 asa.kalen@svenskakyrkan.se
Söndag Musikgudstjänst   
 kl. 14 med Hjortharna.  
 Sånger från den svenska 
 visskatten, nykompone- 
 rade låtar och jazzigare  
 toner.
  mer info kommer på vår hemsidan och på Facebook.

Sommar - semestertider
Pastorsexpeditionen bemannas tisdag - torsdag

 kl. 10-12 mellan den 29/6 och 16/8. 



Helgens gudstjänster 

juni
20  Dagstorp kyrka kl. 18.00 Musikgudstänst, *ÅK
21  Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ
28  Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ

juli
5  Hofterup kyrka kl. 18.00 Mässa, *ÅK
12  Karaby backar kl. 16.00 Pilgrimsgudstjänst, *ÅK
19  Dagstorp kyrka kl. 18.00 Musikgudstjänst, *ÅK
26  Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ

augusti
2  V Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ
9  Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ
16  Hofterup kyrka kl. 14.00 Musikgudstjänst, *ÅK
23  Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK
30  V Karaby kyrka  kl. 10.00 Mässa, *ÅK

september
6  Hofterup kyrka kl. 14.00 Spelmansgudstjänst, *LJ

Morgonmässa

onsdagen den 26 augusti
kl 08.30 i Granstugan

Vardagsmässa 

torsdagen den 20 augusti
 kl 18.30 i Granstugan 

Andakt Tallgården

varannan onsdag jämna veckor är det andakt 
på Tallgården i Dösjebro kl. 11.00 

Sommarcafé

2 onsdagar under sommaren i Kyrkstugan, Hofterup 
 mellan kl. 14.00 - 16-00

Första gången den 8 juli och andra gången i samband med 
vägkyrkan den 12 augusti



i Västra Karaby och Dagstorp  den 12 - 19 juli

Söndagen den 12 juli 

Pilgrimsgudstjänst på Karaby backar. 
Musik med Orkester Tjo.

Vandring från Västra Karaby kyrka kl.15.00.
Tag med picknick.

Gudstjänsten börjar kl 16.00.

Måndagen den 13 juli 

Musikteater för hela familjen i Granstugan kl. 16.00.
Orkester Tjo bjuder på föreställningen “Vilse i skogen”.

Efter föreställningen grillar vi i trädgården.

Tisdagen den 14 juli 
Dagstorp kyrka 
Kl. 17.00 Kyrkguidning av Åsa Kalén
Kl. 19.00 Konsert med 
 Ingemar Nordström 
 – saxofon. 
 Efter konserten serveras fika.



Onsdagen den 15 juli 

Paul’s New Orleans Gang spelar lättillgänglig utåtriktad 
jazz, som kännetecknas av ett stort känslodjup och upp-
friskande spontanitet. 
Kvällen ingår i kontraktets sommarkyrka. Fika serveras.

Torsdagen den 16 juli 

Sommarjazz 
Paul’s New 

Orleans Gang
i 

Västra Karaby 
kyrka 

kl. 19.00

“Summertime” 
en operakonsert i sommartid 

Dagstorp kyrka kl. 19.00.
 Förfriskningar efter konserten

Medverkande:
Amelia Jakobsson sopran och  
 cellist
John Löfgren baryton och  
 cellist
Annika Bjelk pianist

Fredagen 
den 17 juli 

Västra Karaby 
kyrka

 kl. 17.00 
Kyrkguidning 
med Åsa Kalén

kl. 19.00 ”Den oändliga resan i filmens värld!”   
En orgelkonsert där Bengt Wittje får den fina Molander- 
orgeln att klinga i fantastisk  filmmusik ur bl.a.  Star  
Wars, Indiana Jones och Harry Potter. I samarbete med  
Skånes orgeldagar. Förfriskningar efter konserten.

Söndagen den 19 juli 

Musikveckan avslutas 
i Dagstorp kyrka kl. 18.00 

med musikgudstjänst 
”Sjung livet” .
Medverkar gör:
Sommarkören -

“Himmel och jord” samt 
Jörgen Tånnader - flöjt.



På 
midsommardagen 

den 20 juni 
är det 

musikgudstjänst 
i Dagstorp kyrka 

kl. 18.00.

Sven Bornemark 
och 

Åsa Kalén 
sjunger och spelar 

låtar av 
Ted Gärdestad.

Välkomna!

Rönnebergs kontrakt 
anordnar sommmarkyrka även 2015.
Följande onsdagar och platser enligt:
10/6  Annelöv kyrka
17/6  Sofia Albertina, Landskrona
24/6  Teckomatorps församlingshem
1/7 Högs kyrka
8/7  Lackalänga kyrka
15/7  Västra Karaby kyrka
22/7  Lilla Harrie kyrka
 Alltid kl 19.00.

Alla kan vara med! Krävs inga för-
kunskaper bara sånglust. 
Vi övar på sånger som vi sedan sjunger 
på söndagen den 19 juli  i Dagstorps kyrka 
i musikgudstjänsten ”Sjung livet”  kl.18.

Välkommen att sjunga med i 
Sommarkören -

Himmel och jord 
under musikveckan i juli.

Inför höstens 
terminsstarter 

vecka 37 
kommer ett nytt 
Kyrknytt med 

information om 
all grupp-

verksamhet.

Sommarkören  träffas 4 gånger under veckan:   
tisd 14/7 -  fred 17/7   kl. 16-17  i Granstugan,  samt på 
söndagen kl. 16 i Dagstorps kyrka.
För information och anmälan kontakta Eva Hallberg, 
046-300436, eva.c.hallberg@svenskakyrkan.se



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

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
Kyrkstugan, Byastugsvägen 108 /Hofterup 
Dagstorp, Huvudstorpsvägen 27-28 /Dagstorp

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


