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Nr 3: 2008

Årets 

JULKONSERT 
äger rum i 

Västra Karaby kyrka 
tisdagen den 
25 november 

kl. 19.30.
Biljetter säljes hos 

Handelsboden, 
Dösjebro 

och 
Hellbergs bokhandel, 

Kävlinge



ABBA
Det är svårt att tänka sig en svensk sommar utan matjessill, och helst skall det vara Ab-
bas variant. Tacksamt, så länge man kan få denna delikatess utan salsasmak eller andra 
kulinariska infall som TV-kockarna eventuellt kan hitta på.

Klimatförändringarnas vindar blåser överallt även i år, inte minst på tidningarnas löpsedlar. 

Det kan vara på sin plats att erinra om historiska egendomligheter rörande vädret: 1100-talet var mycket 
milt, för att inte säga varmt. Munkar kom vandrande söderifrån med en rikedom av örter och medicinal-
växter i bagaget. 1600-talet var extremt kallt och har ibland kallats för Lilla Istiden. Men människorna har 
säkert förvärrat situationen för Skapelsen. Mäktiga nationer samlas nu kring djärva klimatmål som skall 
vara realiserade om 50 år! Det är givetvis en friskrivning av dagens beslutsfattare, som knappast kommer 
att kunna ställas till svars för eventuella missar i agendan.

Det har i sommar varit världspremiär för filmversionen av Abbas Mama Mia. Fenomenet Meryl Streep har 
med roat överseende konstaterat att Stellan Skarsgård inte kan sjunga. Det lär nog gå bra ändå, och som 
sidoeffekt kommer säkert turismen till den ljuvliga grekiska övärlden att öka.

Abba är också ett arameiskt ord (det språk som Jesus talade till vardags), som betyder fader, och som även 
är ett bibliskt begrepp och tilltalsord; kärleksfullt och utan auktoritär innebörd. Och visst kan det vara så 
att själen oavbrutet ropar ”Abba”, oss ovetande, när vi sjunger med i Dancing Queen eller försöker hålla 
myrorna borta från matjessillen och mördarsniglarna från rabatter och grönsaksland.

Sven-Erik Palmbring
Kyrkoherde



2/9 09.30 Öppna timmar, Granstugan
 13.30 Mixgrupp, pojkar, Granstugan
3/9	 13.30	 Mixgrupp,	flickor,	Granstugan
5/9 14.30 Mixgrupp, årskurs 4-5, Granstugan
9/9 18.00 Upptäckargrupp, Granstugan
10/9 14.00 Hofterups syförening, Kyrkstugan
 19.00 Kyrkokören, Granstugan
11/9 09.30 Babycafé, Kyrkstugan
 12.00 Sopplunch, Granstugan
12/9 18.30 Juniorer, Granstugan
13/9 18.00 Fritidsgården, Hofterup
16/9	 16.30	 Konfirmander	Dösjebro,	
  Granstugan
 18.00 Syföreningsupptakt Västra Karaby
  och Dagstorp, Granstugan
17/9	 16.30	 Konfirmander	Hofterup,	
  Kyrkstugan
 19.00 Laterna Magica, Kyrkstugan
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HOFTERUP
Ett varmt tack till alla Er, som på olika sätt arbetade med sommarens välbesökta vägkyrka i Hofterup. De 
insamlade medlen delas oavkortat mellan pastoratets pågående anti-traffickingprojekt och Hela Världen 
(nytt namn för Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission). Tänk ett sådant genidrag, men jag tror inte 
att t.ex. Coca Cola följer efter och byter namn.

48 centimeter 
och 

3240 gram
..så kom Emil till världen 

och vi vill alla, arbets-
kamrater, förtroende-

valda och församlings-
bor önska Anna Sophia 

Bonde och hennes familj 
allt gott och Guds rika 

välsignelse.

Sven-Erik Palmbring



Gudstjänster 
och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med 

reservation för ändringar

september oktober
7 september, 16 e. tref
Hofterup kyrka kl. 14.00
Spelmansgudstjänst med Malmö 
spelmanslag. 
Kaffe i Kyrkstugan efter guds-
tjänsten.

14 september, 17 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

21 september, 18 e. tref
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

26 september, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

28 september, 19 e. tref
Hofterup kyrka kl. 11.00
Dopgudstjänst

5 oktober, den helige Mikaels dag
Granstugan kl. 11.00
Familjegudstjänst

12 oktober, tacksägelsedagen
Västra Karaby kyrka kl. 09.30
Gudstjänst 
Qvärlöv Sträng o Pipa
Dagstorp kyrka 11.00
Gudstjänst
Kyrkokören medverkar
Hemvändardag
Hofterup kyrka kl. 18.00
Musikandakt
Hannah & Acoustic 3

19 oktober, 22 e. tref
Hofterup kyrka kl. 18.00
Taizégudstjänst
Bibelutdelning till årets konfir-
mander

24 oktober, fredag
Hofterup kyrka kl. 19.00
FN-gudstjänst
Fika i Kyrkstugan efteråt

26 oktober, 23 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

29 oktober, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

31 oktober, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

november
1 november, alla helgons dag
Hofterup kyrka kl. 16.00
Minnesgudstjänst
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Minnesgudstjänst 



november
2 november, sön e alla helg. dag
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Minnesgudstjänst
Kyrkokören medverkar 
9 november, 25 e. tref
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa 
16 november, sön f domsöndag
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
23 november, domsöndagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
25 november, tisdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.30
Konsert
Jenny Silver, Magnus Johansson, 
Marcos Ubeda. Lennart Palm och 
Västra Karaby kyrkokör.
Biljetter krävs
26 november, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

På
”luffen”

i 
USA

Församlingskväll i Granstugan, Dösjebro den 6 november kl. 19.00. 
Kyrkoherde Sven-Erik Palmbring berättar och visar bilder från en 
del av alla sina resor till USA. Kaffe och kanelbulle serveras.

28 november, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa 
30 november, 1 i advent
Hofterup kyrka kl. 11.00
Adventsgudstjänst
Kyrkokören medverkar
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Konsert
Ingemar Nordström och Sven-
Åke Norrman
Biljetter krävs

Övriga aktiviteter :
Dagstorp församling:
Hemvändardag den 12 oktober 
Syföreningsauktion den 2 
december i Dagstorps försam-
lingshem
Västra Karaby församling:
Syföreningsauktion den 26 no-
vember i Granstugan, Dösjebro



Vi är ständigt på väg 
- blir aldrig klara - och tur är väl det.
Ibland är det skönt att stanna upp lite grand och fundera tillsammans 
över livets stora frågor.
Upptäckargruppen är en möjlighet att få göra det.

Vi är en grupp som träffas för att utbyta tankar om de stora frågorna, som 
en upptäcktsresa där vi gläntar på de dörrar som finns i livet. Vi börjar med 
Kärleken… Vi kommer att träffas 5 gånger under hösten på tisdagar kl. 
18.00. 

Tillsammans ställer vi frågor, samtalar, byter tankar och får nya intryck.

På första träffen försöker vi ringa in VAR vi ska undersöka kärleken. Det 
kan vara i skönlitteratur, i Bibeln, i musik. Eller där det är viktigt för Er att 
söka… Träffarna utgår sedan ifrån vad vi bestämmer tillsammans.

Anmäl dig senast v 36! 
Vi träffas första gången den 9 september kl. 18.00 i Granstugan, Dösjebro

Vill du veta mer? Kontakta 
Åsa Kalén 0736-55 24 55 eller 046-77 64 56
asa.s.kalen@predika.nu

NYFIKEN?
…på KÄRLEKEN…

Välkommen till

Upptäckargruppen!



Hannah & Acoustic 3
kommer till Hofterups kyrka den 12 oktober kl. 18.00

gruppen består av Hannah Svensson - sång, Ewan Svensson - gi-
tarr, Mattias Grönroos - bas och Tommy Holmgren - trummor
Gruppen bildades våren -07 och har sen dess framträtt i bl.a. en 
rad kyrkor i landet med ett program som blivit väldigt uppskattat. 
Med tonvikt på känsla och ett starkt uttryck framförgruppen en 
mix av mjuka ballader-pop-latin-jazzstandards, musik skriven av 
Cindy Lauper,Joni Mitchell, A.C. Jobim, Ewan Svensson m.fl.

Sedvanlig
adventskonsert 

med 
Ingmar Nordström 

och 
Sven-Åke Norrman 

i 
Västra Karaby kyrka 

den 30 november kl. 18.00.

 Biljetter krävs och de
delas ut på pastorsexpeditio-

nen i Dösjebro från den 
3 november.

Vår kantor 

Martin Hasselgren 
vill gärna starta en 

MUSIKALGRUPP 
för barn i åldern 8-11 år.
Är du intresserad ring 

Martin direkt på
tel: 073 6552452 

eller till expeditionen på 
tel: 046 771035

Planerad dag: torsdagar 
mellan 14.30- 15.15 

Tankar på 
Karaby backar
Människor ogillar 
alltid det de själva 

är ur stånd att utföra.
(Drottning Kristina)

Rädd för döden? 
Jag var död innan 

jag föddes.
(Lichtenberg)



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, Sven-Erik Palmbring, 
expedition: 77 64 55
hem: 77 21 13
mobil: 073 0510961
e-post: svenerik.palmbring@telia.com 
Vik. komminister, Åsa Kalén
expedition: 77 64 56
mobil: 073 6552455
e-post: asa.s.kalen@predika.nu

Prästerna finns tillhands för enskilt samtal 
eller bikt efter överenskommelse

Församlingsassistent, Britt-Marie Holmgren
mobil: 073 6552451
Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
mobil: 073 6552452

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 

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: Ulf Lundgren 77 59 75

Periodisk tidskrift
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring


