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Nr 3: 2009

Jul?
Inte riktigt än, 
men tiden går 
fort och årets 
julkonsert går 
av stapeln den 
24 november 

kl. 19.00 i 
Västra Karaby 

kyrka. 
Västra Karaby 
kyrkokör med-

verkar även i år.
Biljetter finns 
redan nu att 

köpa i Handels-
boden Dösjebro 
och Hellbergs 
bokhandel i 
Kävlinge.



Många är upptagna med att skapa eller återskapa sina personligheter på datorskärmen. 
Inget ont om datorer, men lite skrämmande är det ändå, att det tycks bli allt mer angelä-
get och allt enklare att mötas i datorn än i det verkliga livet. För en yngre generation är 
det dock helt naturligt, att en allt större del av livet levs via datorn eller mobilen. Kanske 
uttrycks här också en dröm eller en vision om att undkomma förgänglighet och biologisk 
död - en tanke som såväl fascinerar som skrämmer.

Mina tre katter deltar inte i den verksamheten. De är fullt upptagna med att vara det de är skapade till, nämli-
gen att vara katter. Vi är skapade, man och kvinna, till att vara Guds avbilder (1:a Mosebok kap 1 vers 27), med 
bland annat förmågan att reflektera över vår situation i en alltmer kaotisk värld. För trots att nyheter, tankar och 
upplevelser förmedlas allt snabbare och delas av allt fler, så finns faran i att vi samtidigt blir alltmer avskärmade 
ifrån varandra.

Ingenting kan ersätta det personliga mötet mellan två människor. Ögon, tonfall, gester och kroppsspråk skapar 
en närhet och en verklighet som knappast existerar i cyberrymden. Håller livet verkligen på att bli så outhärdligt, 
att vi får ett allt större behov av att avskärma oss ifrån det?

En av mina systrar har ingen dator. Hon påstår sig vara nöjd ändå. Av en yngre syster fick hon höra följande: vad 
säger nu barnbarnen om att Du inte har en dator? Svaret blev: om de bara skulle komma för datorns skull, är det 
bättre att de blir hemma. Nu har hon visst dessutom sålt sin bil .…! Kanske är det ett försök att hitta det lång-
sammare levnadssätt, som en del forskare menar är den enda möjligheten för oss människor att i längden över-
leva. Vi vill väl inte ha det som på systerplaneten Venus, där det är 250 grader varmt (på vintern) och där det 
bara regnar svavelsyra. Det skulle bli en jobbig dag i trädgården eller på golfbanan. Vad gör vi med livets gåva i 
den elfte timmen?

Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde

I 11:e timmen



Den 20 september kommer vallokalerna att vara öppna:
09.00-11.00 och 16.00-20.00
Våra vallokaler är:
Granstugan i Dösjebro för dig som bor i Västra Karaby och 
Dagstorps församlingar.
Kyrkstugan i Hofterup för dig som bor i Hofterups försam-
ling.

Dessutom valmingel och kaffe i Granstugan 
valdagen mellan 16.00 och 20.00 

”Dom Ni Vet” underhåller med swingmusik 
mellan 18 och 20.

SYFÖRENINGSUPPTAKT
V:a Karaby och Dagstorp har en gemensam terminsstart i 

Dagstorps församlingshem 17 september kl.18.00
Hofterups syförening börjar sin termin 9 september kl.14.00 

i Kyrkstugan.
Nuvarande såväl som nya medlemmar är 

varmt välkomna!

Ett varmt tack till alla Er som på olika sätt 
arbetat med sommarens välbesöka väg/

sommarkyrka i Hofterup. Antalet besökare 
blev totalt 150 peroner och de insamlade 

medlen 900:-. Dessa går oavkortat till Hela 
Världen (nytt namn för Lutherhjälpen och 

Svenska Kyrkans Mission).  

    Sven-Erik Palmbring

Om du inte har möjlighet att rösta valdagen kan du förhands-
rösta i Granstugan, Dösjebro måndagen den 14/9 - onsdagen 
den 16/9 mellan 09.00-12.00 samt även tisdagen den 15/9 
mellan 17.00-20.00 (glöm inte ditt röstkort).

Glöm inte att göra din röst hörd!



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

september 
20 september, 15 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
Granstugan kl. 16.00-20.00
Valmingel. ”Dom Ni Vet” spelar 
mellan 18 och 20.

27 september, 16 e. tref
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka 18.00
4:e  Mendelssohnkonserten med 
Martin Hasselgren

30 september, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

oktober
2 oktober, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

4 oktober, den helige Mikaels dag
Dagstorp kyrka 11.00
Familjegudstjänst
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Konsert med Trelleborgs kammarkör
11 oktober, tacksägelsedagen
Västra Karaby kyrka kl. 09.30
Gudstjänst 
Dagstorp kyrka 11.00
Gudstjänst
Kyrkokören medverkar.
Hemvändardag med lunch och 
underhållning av 3 generationer 
Mårtensson efter gudstjänsten.
Hofterup kyrka kl. 18.00
Musikandakt
”Han är sång och min glädje”
Sven-Erik Palmbring, Martin och 
Therese Hasselgren
18 oktober, 19 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Gudstjänst

22 oktober, torsdag
Hofterup kyrka kl. 19.00
FN-gudstjänst
Fika i Kyrkstugan efteråt

25 oktober, 20 e. tref
Dagstorp kyrka kl. 13.00
Gudstjänst

28 oktober, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

30 oktober, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

31 oktober, alla helgons dag
Hofterup kyrka kl. 16.00
Minnesgudstjänst
Solist: Therese Hasselgren
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Minnesgudstjänst 
Solist: Therese Hasselgren



november
1 november, sön e alla helg. dag
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Minnesgudstjänst
Kyrkokören medverkar 
8 november, 22 e. tref
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa 
15 november, sön f domsöndag
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
22 november, domsöndagen
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
Bibelutdelning till årets konfir-
mander.
24 november, tisdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00
Julkonsert
Sten Nilsson, Magnus Johansson, 
Marta Knutsson, Marcos Ubeda. 
Lennart Palm och Västra Karaby 
kyrkokör.
Biljetter krävs

25 november, onsdag 
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön 

27 november, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa 
29 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

Inför allhelgonahelgen finns våra 
vaktmästare som vanligt på plats 
på kyrkogårdarna lördagen den 
31 oktober mellan 9 och 12. 

TANKAR PÅ KARABY 
BACKAR

Då de nu kommo fram, som var 
lejda i den elfte timmen, fick var 
och en av dem full dagspenning 

(Nya Testamentet, Matteus kap 20 
vers 19).

Beröm Dig icke av morgondagen, 
Du vet icke vad en dag bära 

i sitt sköte.
(Gamla Testamentet, 

Ordspråksboken kap 27 vers 1).

Allting har sin tid och vart företag 
under himlen har sin stund

(Gamla Testamentet, Predikaren 
kap. 3 vers 1).



Trelleborgs kammarkör 
kommer till Västra Karaby kyrka den 4 oktober kl. 16.00.
Trelleborgs Kammarkör bildades 1987 och är en blandad 
kör med cirka 30 aktiva sångare.
Kören vinnlägger sig om att ha en bred repertoar: De 
sjunger såväl sakral som profan musik, både stora körverk 
och mindre visor, från renässans till 2000-talet - alltid med 
samma höga ambition när det gäller musikalisk kvalitet. 

Tacksägelsedagen den 11 oktober är det fullt 
program i alla våra kyrkor.
Dagen startar i Västra Karaby kyrka kl 9.30. 
Därefter fortsätter dagen med ”Hemvändardag” 
i Dagstorp. Hemvändardagen inleds med guds-
tjänst i kyrkan kl. 11 där även kyrkokören 
medverkar. Efter gudstjänsten blir det lunch i 
församlingssalen och 3 generationer Mårtens-
son från Villie underhåller med ”Skånska visor 
och skrönor”. Dagen avslutas med musikguds-
tjänst i Hofterup kl. 18 där  kyrkoherde Sven-
Erik Palmbring, kantor Martin Hasselgren och 
Therese Hasselgren framför läsarsånger ”Han är 
min sång och min glädje”.

Tre
 generationer 
Mårtensson



1:a advent 
i år den 29 november. 

Det blir sedvanlig advents-
gudstjänst i Hofterup kl. 11.00 

där kyrkokören medverkar 
och kl 18.00 blir det konsert 

med Ingmar Nordström och 
Sven-Åke Norrman i Västra 
Karaby kyrka för 7:e gången. 

Biljetter till konserten kan 
hämtas på pastorsexpeditio-
nen från den 10 november. 

...på livet och döden...
Välkommen till Upptäckargruppen!

Vad? Vi är en grupp som träffas för 
att utbyta tankar om de stora frågor-
na, som en upptäcktsresa där vi glän-
tar på de dörrar som finns i livet…

När? Vi träffas 5 gånger under hös-
ten, på måndagar kl. 19.00: 
31/8, 28/9, 19/10, 9/11, 7/12

Var? I Granstugan, Dösjebro

Vill du veta mer?

Kontakta Åsa Kalén
0736-55 24 55 eller 046-77 64 56
asakalen@predika.nu
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Familjegudstjänst med tema änglar i Dagstorp kyrka den 
4 oktober kl. 11.00. Alla hjärtligt välkomna. Till er som döpt ert 
barn under sista halvåret 2008 och första halvåret 2009 kommer 
en speciell inbjudan eftersom vi tänkte uppmärksamma dopbarnen 
lite extra. Fika i anslutning till gudstjänsten.



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

Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
mobil: 073 6552452
e-post: martin.hasselgren@svenskakyrkan.se

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


