KYRKNYTT
Nr 3: 2010

Foto: Kristina Strand Larsson

HÖSTSÅDD
Sällan har väl trädgården varit så vacker och prunkande som denna sommar. Tanken går
till ett gammalt ordstäv som säger, att den som vill vara lycklig livet ut skall anlägga en
trädgård. Lätt glöms allt arbete som lyckobringaren för med sig och den eviga kampen
mot ogräs, spanska sniglar (utan uppehållstillstånd) och andra glädjedödare.
Emellertid dras även själen med sitt eget ogräs.
Myror och bin kan vara en källa till inspiration och beundran. De behärskar lagarbete, strukturer och social
kompetens. Morfar var biodlare och jag övades från tidig ålder i att kunna stå still vid kuporna, omgiven av
tusentals små flitiga flygare på väg ut eller in i boet. De dansade också, inte för nöjes skull, utan för att ange
koordinater till nästa pollineringseskader, till såväl vilda växter som odlade grödor. Inget sker av en slump.
Allt hänger samman som trådar i livets oändliga vävnad. Det finns alltid något nytt att upptäcka och förundra
sig över.
”Tiden rider snabba hästar” stod det på en bonad i mormors vedspiskök. Så kan det kännas när augustimånen
vilar på allt mörkare skyar och luften redan smakar höst. Skånes somrar ilar och vem kan spara en daggdroppe eller den svaga brisen från en tidig julimorgon? Och aldrig glömmer jag smaken av nyslungad honung på
en bit hembakat bröd.
Ibland hör jag ett eko från de heliga texterna, alltid i ett nu, men också i ett ännu icke. Vad är en människa i
alltet? Bäst är att inför trädgårdens och ibland själens vintersömn söka förtröstan i Ordet om att människan,
man och kvinna, är skapad till Guds avbild och att vi har vårt ursprung i Gud. Du är sedd, älskad och värdefull och han är med Dig alla dagar, i ljus och mörker, intill tidens slut.
Sven-Erik Palmbring
Kyrkoherde

Gruppverksamheterna
startar:

7/9
7/9
9/9
11/9
14/9
15/9
16/9
19/9
22/9

Öppna timmar
Mix-grupperna
Babycafé
Fritidsgården
Stickgrupp
Kör
Sopplunch
Konfirmandupptakt
Laterna Magica

Vi är några som planerar att starta
en stick- och virkgrupp i Granstugan en gång i månaden. Är Du
intresserad av att vara med? Om Du
inte själv vill sticka eller virka tar vi
gärna emot restgarner. Vi planerar
att sticka eller virka koftor och filtar
som vi skall skicka till någon kvinnoklinik i Sydafrika.
Välkomna till Granstugan den 14
september kl. 18.30.
Övriga tillfällen under hösten är:
19/10, 16/11 och 14/12
Har du frågor ring till Britt-Marie
Holmgren tel: 073 6552451.

Syföreningarna i pastoratet
startar enligt följande:
Hofterups syförening den
8/9 kl. 14.00 i Kyrkstugan.
Dagstorp och Västra
Karabys syföreningar har
gemensam upptakt i Granstugan den 16/9 kl. 18.00.
Hofterup
kyrka
den 26/9
kl. 18.00
”Ni, Vi,
Leonard
Cohen Halleluja.”
med
Jan Erik Lundqvist,
Ingela Wahlgren,
Kajsa Östlund och
Anders Ehrenstråle

Gudstjänster

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

september

12 september, 15 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
19 september, 16 e. tref
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Gudstjänst
med konfirmandupptakt
22 september, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön
24 september, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa
26 september, 17 e. tref
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
Hofterup kyrka kl. 18.00
Musikandakt

oktober

24 oktober, 21 e tref
Hofterup kyrka kl. 19.00
Musikmässa
Fika i Kyrkstugan efteråt

10 oktober, tacksägelsedagen
Västra Karaby kyrka kl. 09.30
Gudstjänst
Qvärlöv Sträng o Pipa
Dagstorp kyrka 11.00
Gudstjänst
Kyrkokören medverkar.
Dagstorpsdagen med lunch och
bildvisning av Kenneth Malmgren.
Hofterup kyrka kl. 18.00
Musikandakt
”Visor och ballader” med
Ewa Hallberg

27 oktober, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön

3 oktober, den helige Mikaels dag
Dagstorp kyrka 11.00
Änglagudstjänst

17 oktober, 20 e. tref
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

29 oktober, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa
31 oktober, 22 e tref
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Gudstjänst
Alla helgons dag
den 6 november finns våra
vaktmästare på kyrkogårdarna
kl 9-12.

november
6 november, alla helgons dag
Hofterup kyrka kl. 16.00
Minnesgudstjänst
Solister: Therese Hasselgren och
Malin Andersson
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Minnesgudstjänst
Solister: Therese Hasselgren och
Malin Andersson
7 november, sön e. alla helg. dag
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Minnesgudstjänst
Kyrkokören medverkar
14 november, sön f domsöndag
Hofterup kyrka kl. 16.00
Mässa med bibelutdelning till
årets konfirmander
21 november, domsöndagen
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

23 november, tisdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.30
Julkonsert
I Juletid 2010
Biljetter krävs
24 november, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön
26 november, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa
28 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

LYCKAD
SOMMARKYRKA
Sommarens vägkyrka i
Hofterup kändes ovanligt
lyckad, med flera välbesökta andakter, en spännande kyrkogårdsvandring,
fotoutställning med mera.
Kaffekollekten, till Svenska
Kyrkans internationella
arbete, blev 846 kronor och
antalet besökare uppgick
till 230.
På pastoratets vägnar vill
jag tacka Hofterups kyrkoråd och alla som på
olika sätt arbetade med och
engagerade sig i detta fina
församlingsarbete.
Sven-Erik Palmbring
Kyrkoherde

söndagen den 10 oktober

Tacksägelsedagen
Inleds med
gudstjänst i Västra
Karaby kyrka
kl. 09.30 där
Qvärlöv Sträng
och Pipa
medverkar.

Dagen avslutas i Hofteups kyrka kl.18.00

Kl. 11.00 fortsätter vi i Dagstorp med

Dagstorpsdagen!

Församlingen och hembygden bjuder till bords.
Vi inleder med gudstjänst i kyrkan kl 11.00, kören
medverkar samt bägge prästerna. Middag serveras
därefter i församlingshemmet. Efter maten visar
Kenneth Malmgren ett spännande bildprogram
från Dagstorp. Du som vill vara med i församlingshemmet ombeds att anmäla detta till pastorsexpeditionen (tel. 771035) senast 5 oktober.

”Visor och ballader”
En poetisk och innerlig
musikalisk afton i sällskap med kompositören
Lillebror Söderlundh
och diktarna i hans krets.
Eva Hallberg sång o
piano.
Festplatsen i Dagstorps Skytteskog som hade en fem-öres och tioöres dansbana. Foto antagligen från 1910-talet då kadriljridning
(parridning) anordnades.

Adventskonsert
med Ingmar Nordström och Sven-Åke Norrman
i Västra Karaby kyrka den 28 november kl 18.00.
Biljetter krävs och kan hämtas på pastorsexpeditionen
från den 9 november.

Är du 12 år och uppåt?
Tycker du om att sjunga
och spela?

I juletid 2010
Eddie Oliva
Magnus Johansson
Marcos Ubeda
Speciell gäst:
Maria Knutsson
Västra Karaby kyrkokör medverkar
i Västra Karaby kyrka tisdagen
den 23 november kl. 19.30.
Biljetter kan köpas hos Handelsboden i Dösjebro och Hellbergs
Bokhandel, Kävlinge.

Den 24 oktober samlas vi för att göra en Musikmässa tillsammans. Vi
börjar kl. 12.00 och avslutar med att uppföra denna i Hofterup kyrka
kl. 19.00. Under dagen sjunger vi och spelar, äter och fikar. Vi utgår
från Peter LeMarcs låtar. Efter Mässan serveras bullar och varm choklad i Kyrkstugan.
Intresserad? Anmäl dig till Åsa Kalén: asa.kalen@svenskakyrkan.se,
eller ring 0736-55 24 55 senast måndagen den 11 oktober.

Har du en bebis hemma?

Välkommen till vår föräldrakväll. Måndagen den 8 november kl.
19.00 kommer Eva Hallberg till Granstugan, Dösjebro och berättar om
Babyrytmik och musikens betydelse för små barn. Vi håller på ca 1 ½
timme; lyssnar, fikar, pratar, och så avslutar Eva med ett pass babyrytmik. Anmälan till Åsa Kalén asa.kalen@svenskakyrkan.se, eller
0736-55 24 55. OBS! Begränsat antal platser!

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
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
e-post:
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
Komminister, Åsa Kalén
expedition: 77 64 56
mobil:
073 6552455
e-post:
asa.kalen@svenskakyrkan.se
Prästerna finns tillhands för enskilt samtal
eller bikt efter överenskommelse

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

Församlingsassistent, Britt-Marie Holmgren 073 6552451
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
Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor:
Ulf Nordström
77 62 76
Församlingshem:
Granstugan, Dösjebro
Kyrkstugan, Hofterup
Dagstorp, församlingssal

77 10 79
77 57 01
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: Britta Walldén
77 23 68
Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring

