Nr 3: År 2007
Västra Karaby, Hofterup och
Dagstorp pastorat
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Hösten närmar sig ...

... och med den startar
alla terminens aktiviteter.
Välkomna !!!

ÅRENSNING
Vårt alfabete är inte EU-anpassat och följaktligen
är åäö i stöpsleven. E-post från svenskar i utlandet
kan vara en rolig läsning av många anledningar:
man later halsa att vissa vokaler är lojliga. Har vårt
språk något existensberättigande i den globala
tidsåldern?
I en hotellreception i Birmingham, Alabama (USA), långt nere i Dixieland, förundrade sig flickan bakom disken över att vi har ett eget språk
i Sverige: Så ni talar inte engelska där, sade hon storögt misstroget?
Jovisst svarade jag, vi kan säga både jazz, coca cola och McDonald, men
framför allt kämpar vi med vårt eget språk. Förmodligen trodde hon att
Sweden är en avlägsen, isolerad del av Ozark Mountains eller Tennessees Great Smokey Mountains.
En annan å-rensning känns mycket mera angelägen, nämligen en
behövlig uppröjning av den underskönt vackra Saxån. Vad var Lewis
och Clarks berömda expedition i västra USA på 1800-talet jämfört med
den strapatsrika kanotfärd, som undertecknad och Kenneth Malmgren
gjorde på ån en solig majlördag. Vi utgick från bron i Annelöv och vårt
djärva mål var Häljarp. Efter att ha forcerat ett dussintal hinder kapsejsade vi dock strax väster om Ålstorps vattenmölla. Förhoppningsvis var
detta inte den ”sista färden” utan framför allt en sagolik upplevelse av
Skapelsen, vattenlivet, stillheten, de små fallen och inte minst fågellivet. Dock såg vi fler vindfällen än det finns biskopar i himlen och ån
kommer naturligtvis att växa igen om ingenting görs. Saxån är en livsnerv i landskapet, ett Guds utropstecken bland bebyggelse och odlad
mark och dessutom ett historiskt minnesmärke.
Vi tröttnar nog aldrig på att se och höra vatten i rörelse, en evig sång
om livets skönhet, glädje och obeveklighet, (men jag förstår att man i
delar av t.ex. Småland är trötta på vatten)! Liksom det är upp till oss att
hålla själen öppen och ren är det också upp till oss (eller är det kommunen?) att hålla ån öppen och ren, som en ström av liv och en ständig
påminnelse om den allmakt vars skaparkraft och kärlek är en förhoppningsvis outsinlig källa till liv och förnyelse.
Sven-Erik Palmbring
kyrkoherde

Välkommen åter!
… säger vi i arbetslaget, förtroendevalda och församlingsbor till
Anna Sophia efter barnledigheten
… och

Tack!
... till Håkan som på sitt oefterhärmliga sätt har vikarierat som
komminister under denna tid
In Memoriam
Med stor sorg och bestörtning har vi tagit emot beskedet om att
kyrkovaktmästare Gert Sandberg hastigt avlidit 1 augusti. Våra
tankar går till Gerts familj, till Gun, barn och barnbarn och övriga
närstående. Vi ber för att sorgen och saknaden inte skall bli ett konstant tillstånd och vårt hopp är att Gert nu är i det eviga ljuset hos
sin himmelske Fader.
Arbetskamraterna, förtroendevalda och församlingsbor genom
Sven-Erik Palmbring
(Begravningen har ägt rum i V:a Karaby kyrka )

Tack !
Ett varmt tack till alla er som på olika sätt engagerade
er i sommarens fina vägkyrka i Hofterup veckan efter
Midsommar. De insamlade medlen går oavkortat till
Lutherhjälpen.
Årets hemvändardag i Dagstorp äger rum tacksägelsedagen den 14
oktober. Dagen startar med gudstjänst i Dagstorp kyrka kl. 11.00 där
kören medverkar. Därefter lunch i församlingssalen och kåseri av docenten Anders Ödman. Han talar om Dagstorp kyrka och församling i
historiskt perspektiv.
Alla välkomna !!!

Gudstjänster

och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med
reservation fär ändringar

september
16 september, 15 e. tref.
Västra Karaby kyrka kl. 17.00
Körkonsert med Kirsebergs kammarsångare
23 september, 16 e. tref
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
30 september, den h Mikaels dag
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Familjegudstjänst med dop
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Konsert med
Jazz in Jacks

oktober
7 oktober, 18 e. tref.
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Orgelkonsert
14 oktober, Tacksägelsedagen
Västra Karaby kyrka kl. 09.30
Gudstjänst
Qvärlöv Sträng o Pipa
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Gudstjänst
Kören medverkar, hemvändardag
21 oktober, 20 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Gudstjänst

24 oktober, FN-dagen
Granstugan kl. 14.30
Vardagsbön
Hofterup kyrka kl. 19.00
FN-gudstjänst
26 oktober, fredag
Granstugan kl. 14.30
Vardagsmässa
28 oktober, 21 e. tref
Granstugan kl. 11.00
Familjegudstjänst
Dagstorp kyrka kl. 16.00
Jazzgudstjänst med
Marie Valentins Blue Five

november
3 november, alla helgons dag
Hofterup kyrka kl. 16.00
Minnesgudstjänst
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Minnesgudstjänst
Denna lördag finns våra vaktmästare på kyrkogårdarna mellan kl 9
och 12
4 november, sönd e alla h. dag
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Minnesgudstjänst
Kören medverkar
11 november, 23 e. tref
Hofterup kyrka kl. 18.00
Taizégudstjänst

november

9 december, 2 i adent
18 november, sönd f. domssöndagen Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Mässa
Orgelkonsert
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Orgelkonsert
25 november, Domssöndagen
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
28 november, onsdag
Granstugan kl. 14.30
Vardagsbön
30 oktober, fredag
Granstugan kl. 14.30
Vardagsmässa

december
1 december, lördag
Västra Karaby kyrka kl. 15.00
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Två konserter med
Marie Lindberg och Magnus
Johansson samt Västra Karaby
kyrkokör
Biljetter krävs.
2 december, 1 i advernt
Hofterup kyrka kl. 11.00
Adventgudstjänst
Kören medverkar
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Konsert med
Ingmar Nordström och Sven-Åke
Norrman
Biljetter krävs.

KAN MAN VARA KRISTEN???
- en grundkurs i kristen tro
I höst erbjuder
pastoratet 6
samtalskvällar
för dig som är
nyfiken på vem
Gud är och som
kanske undrar
om den kristna
tron har något med din verklighet
att göra.Vid slutet av terminen
kommer det att ges möjlighet för
den som så önskar att bli konfirmerad.
Start: måndagen den 24/9 kl 18-20
och därefter den 8/10, 22/10, 5/11,
19/11 och 3/12
Plats: Granstugan i Dösjebro
Kontaktperson: komminister
Anna Sophia Bonde
Tel. 77 65 56 eller 18 45 59
Senaste anmälningsdag:
19 september.
VARMT VÄLKOMNA!

Jazz in Jacks

inleder höstens musikarrangemang i Västra Karaby kyrka
den 30 september kl. 18.00

därefter följer
Qvälöv Sträng o Pipa
i Västra Karaby kyrka
den 14 oktober kl. 09.30

Marie Valentin
och hennes
Blue Five

gästar Dagstorps
kyrka den 28 oktober
kl. 16.00

Marie Lindberg och
Magnus Johansson på julturné!

Marie Lindberg, som sjöng sig rakt in i
publikens hjärta vid senaste Melodifestivalen, slår sig samman med Magnus Johansson inför årets upplaga av numera traditionella konsertturnén ”I Juletid”. Marie och
Magnus gör tillsammans med vår kyrkokör 2 konserter i Västra Karaby kyrka
den 1 december kl. 15 och 19.
Biljetter finns att köpa i Handelsboden,
Dösjebro och Hellbergs bokhandel i Kävlinge.

Traditionell adventskonsert med Ingmar Nodström
och Sven-Åke Norrman den 2 december kl. 18.
Biljetter kan hämtas gratis på pastorsexpeditionen
från den 1 november.
”Buxtehudejubileum”
fortsätter under hösten med orgelkonserter den
7/10, 18/11 och avslutningskonsert med julmusik
den 9/12 i Dagstorp kyrka, varje gång kl 18.

Kyrkokören i Västra Karaby pastorat består idag av 10 medlemmar och
vill gärna bli fler. Kören framträder i samband med gudstjänster (vilka
ser du i gudstjänstprogrammet). Förra hösten framträdde kören tillsammans med Cyndee Peters och i år är det åter dags tillsammans med
Marie Lindberg och Magnus Johansson. Du som är intresserad: Kontakta Martin Hasselgren på tel 073 6552452.

Tankar på
Karaby backar
För att undvika
kritik: Säg ingenting,
gör ingenting
och var ingenting.
( E. Hubbard)

Konferens:
en samling Människor som var
för sig kan uträtta något, men som
Tillsammans bara kan bestämma
att ingenting kan göras.
(Anonym)
Ingenting behöver
ändras så mycket
som andra människors
Ovanor
(Mark Twain)

Var och vem
Pastorsexpeditionen är belägen i Granstugan, Dösjebro:
H O Möllers väg 10, 244 71 Dösjebro 			 77 10 35
öppet vardagar 10-12
e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
fax: 77 64 57
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring,

expedition ....					 77 64 55
hem ..............					 77 21 13
mobil ............ 073 0510961
e-post: svenerik.palmbring@telia.com
Vik. komminister, Håkan Eilert,
expedition ....							 77 64 56
		
hem .............									 77 10 65

Prästerna finns tillhands för enskilt samtal eller bikt efter överenskommelse

Församlingsass., Britt-Marie Holmgren, expedition . 		77 10 35
Kyrkomusiker, Martin Hasselgren ............................. 073 6552452
Kyrkorådens ordförande:
Pastorat: Torsten Andersson ..........................................				
Dagstorp: Mats Berg ......................................................				
V. Karaby: Carina Wenliden .........................................				
Hofterup: Ulf Lundgren ................................................				

77 57 90
77 18 07
77 19 96
77 59 75

Församlingshem:
Granstugan, Dösjebro .....................................................				 77 10 79
Kyrkstugan, Hofterup .....................................................				 77 57 01
Dagstorp församlingssal .................................................				 77 19 69
Kyrkogårdsärenden:
Kontakta pastorsexpeditionen eller vaktmästana för respektive kyrka:
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarssson ............ 070 6700043
Dagstorp kyrkogård, Vakant ..................................... 070 3704368
Hofterup kyrkogård, Anders Karlsson .................... 070 2572497
Periodisk tidskrift
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring

