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Sub luna
Augustimånens sken har en speciell aura i den allt mörkare sensommarnatten. Fruktträden dignar av
mogenhet och luften smakar höst. Naturen har börjat byta skrud och vi får en högre arbetsväxel att
styra efter. Ännu en sommar har gått med uppfyllda eller spruckna planer. Sommaren är inte bara
stränder, hängmattor, resor och sommarpratare av högst varierad kvalitet, eftersom sommarens Nu
lätt mals sönder och samman av alla måsten och alltför högt ställda förväntningar. Vädret blir inte
heller alltid som det borde bli enligt människans måsten och SMHI:s kristallkulor. ”Södra Sverige” är dessutom ett mycket
tänjbart begrepp på väderkartan.
Kyrkoåret är sedan början av sommaren iförd Trefaldighetstidens gröna färg, men där den röda Apostladagen tittar fram likt
en bortglömd jordgubbe.
För 2011 års svensk är lärjungeskapet ingen självklarhet, vare sig i kyrkan eller i det alltmer kaotiska skolsystemet.
Kyrkan lär att Du i dopet är kallad till lärjungeskapet, saltat med Jesu egna ord om att lärjungen inte är förmer än läraren. Kallelsen kan utvidgas till att gälla alla yrken, och på så sätt blir arbetet heligt. Det viktiga är inte vad Du gör utan hur Du gör det,
och då blir allt mera meningsfullt och Du blir oändligt värdefull. Du har verkligen en uppgift att fylla, inte minst i skuggorna
av sommarens ohyggligheter i Norge, en uppgift att verka för ett fritt, öppet och mänskligt samhälle; dvs. behandla andra
såsom Du själv vill bli behandlad.
Skönt att hösten är på väg, med klar luft och en vacker färgpalett, när vi nu tar itu med almanackor, scheman och projekt, men
då vi också ser fram emot äpplekaka med vaniljsås och tända ljus i höstdunklet. Det är en nåd att få leva i och med årstidernas
växlingar och med löftesordet om att Gud en gång skall bli allt i alla.
Sven-Erik Palmbring
Kyrkoherde

Tacksägelsedagen
den 9:e oktober
Inleds i Västra Karaby kyrka kl. 9.30 och
Qvärlöv Sträng o Pipa
medverkar i gudstjänsten.
Därefter fortsätter dagen i Dagstorp kl. 11 där
Kyrkokören medverkar i gudstjänsten.
Efter gudstjänsten blir det middag i
församlingshemmet där Kenneth Malmgren
visar Dagstorpsbilder från förr med människorna i fokus, missa inte det !
Med tanke på middagen vill vi gärna veta hur
många som tänker komma, så ring till pastorsexpeditionen (046-771035) senast 5 oktober
och anmäl Dig.
Dagen avslutas
med
musikgudstjänst i
Hofterup kyrka
kl. 18 där
Per Filip
medverkar.

Julkonsert 2011

I Juletid 2011 i Västra Karby kyrka den 22 november kl.19.30
Kevin Borg, Magnus Johansson och Marcos Ubeda.
Speciell gäst: Helene Persson (tidigare sångerska i Helene o Gänget).
Kör: Karaby kyrkokör under ledning av Martin Hasselgren
Extra musiker: Josefine Fasth och Charlotte Sylwander
Förköp: Handelsboden i Dösjöbro och Hellbergs Bokhandel i Kävlinge

Sedvanlig Adventskonsert med Ingmar Nordström och Sven-Åke Norrman i Västra Karaby kyrka 1:a Advent
den 27 november kl. 18.00 Biljetter krävs och kan hämtas på pastorsexpeditionen från tisdagen den 1 november.

Gudstjänster

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

september
18 september, 13 e. tref
Västra Karaby kyrka
Konfirmandupptakt
Hofterup kyrka

kl. 16.00

Gudstjänst

kl. 18.00

Musik och Meditation

25 september, 14 e. tref
Dagstorp kyrka

kl. 11.00

Mässa

28 september, onsdag
Granstugan

kl. 15.00

Vardagsbön

30 september, fredag
Granstugan

kl. 15.00

Vardagsmässa

Sommarkyrkan i Hofterup
Ett stort tack till alla som engagerade sig i och som arbetade med årets sommarkyrka med fotoutställning, kaffeservering, guidning, kyrkogårdsvandring och andakter. Ett
speciellt tack till de unga sångsolisterna som bjöd på fina
insatser i flera av veckans andakter.
Kaffepengar och kollekter går oavkortat till ”Hela Världen”
dvs. kyrkans internationella arbete. Initiativet till Sommarkyrkan kommer från Hofterups kyrkoråd.
Sven-Erik Palmbring

oktober
2 oktober, Den helige Mikaels dag
Granstugan
kl. 11.00

Familjegudstjänst

9 oktober, Tacksägelsedagen
Västra Karaby kyrka kl. 09.30 Gudstjänst
Qvärlöv Sträng o Pipa medverkar
Dagstorp kyrka
kl. 11.00
Gudstjänst
Kyrkokören medverkar därefter middag och
föredrag i församlingssalen. Anmälan krävs.
Hofterup kyrka
kl. 18.00 Musikgudstjänst
Per Filip medverkar
16 oktober, 17 e. tref
Hofterup kyrka

kl. 18.00

Musik och Meditation

23 oktober, 18 e. tref

Västra Karaby kyrka kl. 11.00 Gudstjänst
Hofterup kyrka
kl. 19.00 FN-gudstjänst
Bibelutdelning till konfirmanderna
28 oktober, fredag
Granstugan

kl. 15.00

Vardagsmässa

30 oktober, 19 e. tref
Dagstorp kyrka

kl. 11.00

Mässa

november
5 november, Alla helgons dag

Hofterup kyrka
kl. 16.00
Minnesgudstjänst
Solister: Theres Hasselgren och Malin Andersson
Dagstorp kyrka
kl. 18.00
Minnesgudstjänst
Solister: Theres Hasselgren och Malin Andersson
Våra vaktmästare finns på kyrkogårdarna kl. 9-12

6 november, Söndagen efter alla helgons dag.
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Kyrkokören medverkar
kl. 11.00

20 november, Domsöndagen
Hofterup kyrka

kl. 18.00

27 november, 1 i advent

Hofterup kyrka
kl. 11.00
Adventsgudstjänst
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Adventskonsert
Ingmar Nordström och Sven-Åke Norrman.
Biljetter krävs.

TANKAR PÅ KARABY BACKAR

Mässa

Tillägnas här den legendariske skämttecknaren Thorwald
Gahlin (1910-2006), som i många år ritade sina mycket
speciella ”gubbar” i Dagens Nyheter och vars repliker
ännu är uppfriskande syrliga och djupsinniga. Här följer
några guldkorn från Salon Gahlin:

Musik o Meditation		

Att många planeter är obebodda kan bero på att atomforskarna där har varit mer framgångsrika.

Minnesgudstjänst

13 november, Söndagen före domsöndagen
Västra Karaby kyrka

november

22 november, tisdag

Västra Karaby kyrka kl. 19.30
Julkonsert
I Juletid med bl.a. Kevin Borg, Magnus Johansson,
Marcos Ubeda och Kyrkokören. Biljetter krävs.

Bordsskick är det som inte hörs när man äter soppa.
Det tråkiga med goda föresatser är att man vanligtvis får
dem efteråt.

23 november, onsdag
Granstugan

kl. 15.00

Vardagsbön

25 november, fredag
Granstugan

En följd av den ökade levnadsstandaren är att aldrig förr
har så många varit skyldiga så mycket.

kl. 15.00

Vardagsmässa

Fred är tiden då man talar om nästa krig.

NY ASKGRAVPLATS
Söndagen 5 juni invigdes askgravplatsen på V:a Karaby kyrkogård i
vackert försommarväder. Invigningen föregicks av en högmässa i kyrkan
som leddes av pastoratets präster och kontraktsprosten Per Svensson
som predikade och som även förrättade själva invigningen ute på kyrkogården. Därefter gjordes en kyrkogårdsvandring under kunnig och inspirerande ledning av Lennart Tordenheim och det hela avslutades med en
välsmakande lunchbuffé nere i Granstugan i Handelsbodens regi.
Det finns sedan 2004 även en askgravplats på Hofterups kyrkogård, och
det finns även planer på att anlägga en askgravplats även i Dagstorp.
Kanske är askgravplatserna framtidens gravplatser. Askgravplatsen kan
beskrivas som en kombination av urngrav och minneslund. På askgravplatsen finns dock bestämda gravytor, gravrätt och plats för två personer och anvisad plats för placering av blommor. Gravstenarna måste
vara liggande och gjorda enligt ett speciellt mått och de kan förses med
inskrift om namn, födelse och dödsår. Anhöriga har även rätt att närvara
och medverka vid urnnedsättningen. Kyrkorådet tillhandahåller ett reglemente för askgravplatsens användning. Gravplatser och grönytor sköts
av pastoratets vaktmästare och för detta arbete betalar gravrättsinnehavaren en engångskostnad vid beställning av gravplats.
Pastoratet vill rikta ett speciellt tack till V:a Karaby kyrkoråd, Torsten
Andersson, Dan Wenliden och Stig Balling för askgravplatsens tillkomst
och utformning.
Sven-Erik Palmbring

MUSIK OCH MEDITATION

SYFÖRENINGSUPPTAKT

Under hösten blir det vid fyra tillfällen
Musik och Meditation i Hofterups kyrka.
Tanken är att vi i det snart tusenåriga
kyrkorummets stillhet, mystik och skönhet
skall kunna mötas och finna vila, inspiration och delaktighet i Guds eviga NU.
Datum: 18/9, 16/10, 20/11 och 18/12 kl.
18.00. Prästerna och Eva Hallberg kommer
att medverka.

Gemensam syföreningsupptakt för Dagstorps och
Västra Karabys syföreningar blir det i Dagstorps
församlingshem torsdagen 15 september kl 19.00
Hofterups syförening börjar sin hösttermin i Kyrkstugan onsdagen 14 september kl. 14.00
Gamla och nya medlemmar önskas varmt välkomna!
HELA VÄRLDEN KOMMER TILL
DÖSJEBRO
Söndagen den
18 september är det

upptakt

den 20 oktober i Granstugan kl 19-21.
Arrangemang till stöd för Svenska kyrkans
internationella arbete.
IM (Individuell Människohjälp) svarar för utställningen och gruppen Sällskap spelar internationell
(bl.a. irländsk) och svensk folkmusik och givetvis
blir det även fika. Välkomna!

för konfirmandåret
2011-2012.
Vi träffas i
Västra Karaby kyrka kl. 16.
Glömt att anmäla dig?
Ingen fara - dyk bara upp,
så ordnar vi det på plats.
I höst kommer Åsa Kalén och
Peter Hansson att ta hand om
er konfirmander. Du kan alltid
kontakta dem på e-post:
asa.kalen@svenskakyrkan.se
eller
peter.hansson@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:
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
asa.kalen@svenskakyrkan.se
e-post:
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
Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor:
Ulf Nordström
77 62 76
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: Britta Walldén
77 23 68
Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring

