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Höst – en tid för vemod, eftertänksamhet och mognad
Så var det dags för alla att komma tillbaka till en ny termin efter sommar, semester och lata dagar
i solen (de få soliga dagar som vi haft denna sommar). För egen del har semestern varit fylld av
resor, upplevelser och många möten med nya människor, samt en del lata dagar tillsammans med
en god bok. Det är sådant som berikar mitt liv!
Nu står vi inför en ny termin och i skrivande stund ligger det mesta av verksamheten i startgroparna. Det är spännande att få
vara med och leda församlingen in i okänd framtid. En del har hänt bland personalen och ni kan läsa mer om det längre fram
i bladet.
Hösten kan erbjuda många härliga dagar med vackert väder och hög luft. Vad kan slå upplevelsen av en skogspromenad när
alla löv pyntas i höstens färger?
Men höst kan också vara en vemodig tid för många, löven faller ju av till sist och trädens grenar står kala kvar. Vi har framför
oss alla helgons dag, som är en helg och ett tillfälle där vi är många som minns människor som betytt mycket för oss, men
som tyvärr inte längre finns ibland oss.
Kärleken är vacker, helt underbar, men också oerhört sårbar. Så fort du älskar någon, kommer också rädslan att förlora den
individen krypande. Dock tror jag vi är många som kan hålla med om att det är värt att älska ändå. Vad vore vi för sorts människor, om vi inte hade förmågan att känna med och för varandra!?
I vår bibel läser vi att störst av allt är kärleken. Det är stora ord och sanna ord. Det är ord som faktiskt kan ge tröst i tider av
sorg och vemod. Det och den man sörjer, är ofta något eller någon som skänkt både glädje, ljus och kärlek i vårt liv!
Jag önskar Dig en välsignad höst, fylld av nya insikter i livets storhet, fylld av kärlek och fylld av Guds närvaro.
Gud, du som vill att jag ska finnas
du som vet att jag är jag –
du förstår mitt hjärtas längtan
och är hos mig natt och dag.
Din är jag och all din kärlek
får jag varje andetag.
Amen.
Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde

Pastoratet byter under hösten till ny teknik när det gäller telefonin.
Det innebär att alla fått nya telefonnummer, förutom expeditionstelefonen.
Vi hoppas att allt kommer att fungera och hoppas även att ni har överseende
om det inte fungerar.
Våra nya telefonnummer är:
Kyrkoherde, Lise-Lott Jönsson
046 - 300431
Komminister, Åsa Kalén
046 - 300434
Kantor, Martin Hasselgren
046 - 300436
Kamrer, Eva Ölander
046 - 300433
Assistent, Gunilla Johansson
046 - 300435
Kyrkovaktmästare, Yngve Ivarsson
046 - 300438
Kyrkovaktmästare, Anders Karlsson
046 - 300432
Kyrkovaktmästare, Ida Johansson
046 - 300437
Expeditionstelefonen

046 - 771035

Personalnytt
Vår duktiga vaktmästare Peter Hansson har på egen begäran slutat sin tjänst som kyrkvaktmästare i Dagstorp och Västra Karaby. Peter har funnits hos oss i 4,5 år. Vi är många som har uppskattat honom, hans trevliga sätt och tjänstvilliga inställning.
Vi tackar för tiden som varit och önskar Peter all lycka och välgång i sitt nya arbete som fritidspedagog på Söderparkskolan i
Löddeköpinge.
Vi passar också på att hälsa Ida Johansson välkommen till oss. Ida har funnits i församlingen innan, men denna termin jobbar
hon hos oss på heltid. Ida ska både ersätta Peter som kyrkvaktmästare i Dagstorp och finnas i våra barngrupper. Hon kommer
också att stötta Åsa Kalén i arbetet med ungdomar och konfirmander. Vi hoppas på ett gott samarbete tillsammans med Ida.

Gudstjänster

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

september
23 september, 16 e. tref
Västra Karaby kyrka

kl. 11.00

Mässa

30 september, Den helige Mikaels dag
Granstugan
kl. 11.00
Familjegudstjänst
Bibelutdelning till dopbarn. Inbjudan kommer

oktober

17 oktober, onsdag
Tallgården

kl. 11.00

Andakt

21 oktober, 20 e. tref

Hofterup kyrka
kl. 16.00
Konfirmandgudstjänst
Bibelutdelning till konfirmanderna
Hofterup kyrka
kl. 18.00
Musik o Meditation
24 oktober, FN-dagen
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Skönadalsskolans kör

FN-konsert

3 oktober, onsdag
Tallgården

kl. 11.00

Andakt

7 oktober, 18 e. tref
Hofterup kyrka

28 oktober, 21 e. tref
Västra Karaby kyrka

kl. 11.00

Gudstjänst

kl. 11.00

Mässa

31 oktober, onsdag
Tallgården

kl. 11.00

Andakt

14 oktober, Tacksägelsedagen
Västra Karaby kyrka kl. 09.30
Musikgudstjänst
Qvärlöv Sträng o Pipa medverkar
Dagstorp kyrka
kl. 11.00
Gudstjänst
Kyrkokören medverkar därefter lunch och
bildvisning i församlingssalen. Anmälan krävs.
Hofterup kyrka
kl. 18.00
Musikgudstjänst
Gitarrduon Pepita Classica

november
3 november, Alla helgons dag

Hofterup kyrka
kl. 16.00
Minnesgudstjänst
Solist: Therese Hasselgren
Dagstorp kyrka
kl. 18.00
Minnesgudstjänst
Solist: Therese Hasselgren
Våra vaktmästare finns på kyrkogårdarna kl. 9-12

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

11 november, 23 e. tref

Minnesgudstjänst

Västra Karaby kyrka

kl. 11.00

Mässa

14 november, onsdag
Tallgården

kl. 11.00

Andakt

18 november, Söndagen f domsöndagen
Hofterup kyrka

kl. 18.00

Musik o Meditation		

20 november, tisdag

Västra Karaby kyrka kl. 19.30
Julkonsert
Magnus Johansson och Marcos Ubeda har denna gång
med sig Sonja Aldén som solist. Biljetter krävs.
25 november, Domsöndagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00

28 november, onsdag
Tallgården

kl. 11.00

Mässa
Andakt

december
2 december, 1 i advent

Hofterup kyrka
kl. 10.00
Adventsgudstjänst
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Adventskonsert
Ingmar Nordström och Sven-Åke Norrman.

1 advent
– nytt kyrkoår, ny gudstjänstordning
och ny gudstjänsttid
Våra tre församlingar har av Lunds stift blivit utvalda till att
vara remissförsamlingar inför arbetet med en ny kyrkohandbok. Detta innebär att man gör en översyn av alla gudstjänstordningar, både söndagens gudstjänster och alla förrättningar
(dop, konfirmation, vigsel och begravning). Som remissförsamling får man att pröva det man tror passar just vårt pastorat och sedan ge svar och feedback på hur man upplevt de
nya ordningarna. Förnyelse och förändring är oftast av godo,
men inte alltid. Passa därför på att komma med synpunkter,
så att vi kan påverka innehållet i nästa kyrkohandbok!
Från och med 1 advent i år, kommer vi också att ändra söndagens ordinarie gudstjänsttid från kl 11.00 till kl 10.00.

Höst och därmed dags med terminstarter för våra verksamheter.
Barn- och ungdomsverksamheter kommer att finnas enligt:
Tisdagar Öppna timmar
09.30-12.00
Granstugan
Mixgrupp
13.30-16.00
Granstugan
Torsdagar Babycafé
09.30-13.00
Kyrkstugan
Lördagar Fritidsgården
18.00-23.00
Fritidsgården
				
Skönadalskolan
Verksamheter för de lite äldre:
Tisdagar Handarbetsgrupp
Onsdagar Kör		
Andakt
Laterna Magica
Torsdagar Sopplunch
Mosiakgrupp

18.30-21.00
19.00-21.00
11.00-11.30
19.00-21.00
12.00-14.00
19.00-22.00

Granstugan
Granstugan
Tallgården
Kyrkstugan
Granstugan
Kyrkstugan

varje vecka
varje vecka
varje vecka
3 gånger/månad

1 gång/månad
varje vecka
varannan vecka
varannan vecka
varannan vecka
varannan vecka

Om du undrar var och när kan du antingen ringa pastorsexpeditionen (046 771035)
eller titta på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby

Vi är några kreativa damer som
skapar konsthantverk i mosaik,
tex krukor, fågelbad, mm.
Kanske är även du interesserad att
vara med. Inga förkunskaper krävs.
Vi lär och inspireras av varandra.
Plats: Hofterups Kyrkstuga.
Tid: torsdagar jämna veckor med
start 6 september kl.19-22.
För mer info kontakta:
Elisabeth Anderberg
Tel.046-771866.

Syföreningen i Dagstorp träffas
varannan tisdag kl. 18.
Om du är intresserad kontakta
Barbro Andreasson på
tel: 0706 871572. Upptakt i Granstugan den 20 september kl. 18.
Syföreningen i Hofterup träffas 2:a onsdagen i månaden i Kyrkstugan,
Hofterup kl. 14 - 16. Har du frågor kontakta Svea Nilsson på
tel: 046 776217.

Sveriges största julturné

Musik & meditation

”I Juletid”

firar i år 10-års jubiléum med hela 46
konserter från Trelleborg i söder till
Arjeplog i norr!
Ständiga medlemmarna Magnus Johansson
och Marcos Ubeda har denna gång
med sig Sonja Aldén som gästsångsolist.
I Juletid kommer till Västra Karaby kyrka
tisdagen den 20 november kl. 19.30, insläpp
kl. 18.30.
Biljetter krävs och kan köpas i
Handelsboden, Dösjebro och
Hellbergs Bokhandel i Kävlinge

Sedvanlig
adventskonsert
1:a advent med
Ingmar Nordström
och
Sven-Åke Norrman
den 2 december kl.
18.00 i
Västra Karaby
kyrka

fortsätter under hösten. Tillsammans med
Eva Hallberg får vi en stund med lugn och
stillhet i Hofterup vackra medeltida kyrka.
Här har många generationer träffats i glädje
och sorg, för lovsång och bön.
Välkomna den 21 oktober, 18 november
och den 23 december kl. 18.00 i Hofterups
kyrka.

Hofterups församling har skaffat ett bårtäcke. Bårtäcket har finansierats via en äldre
gåva från familjen Carlsten och textilkonstnär Eva Andersson från Hög har designat och färdigställt bårtäcket.
Vad är ett bårtäcke jo en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten i stället för en dyrbar
kista eller en blomsteruppsättning. På bårtäcket får enbart handbuketter läggas. Vid
kistbegravning tas bårtäcket av vid utgång från kapellet.
I vårt pastorat är det endast Hofterups församling som har ett bårtäcke, men församlingen kommer att låna ut bårtäcket till Västra Karaby och Dagstorp vid förfrågan.
Om du är intresserad av att se bårtäcket kommer det att visas på tacksägelsedagen den
14 oktober i Hofterups kyrka i samband med musikgudstjänsten kl. 18.00

Allhelgonahelgen
är i år den 3:e och 4:e november
En gravsmyckningshelg då väldigt
många kommer till sina anhörigas
gravar för att sätta blommor och ljus.
Lördagen den 3:e är våra vaktmästare
på plats för att hjälpa till, svara på
frågor och bjuda på kaffe.

Hofterup kyrkas bårtäcke

Gravsättningsalternativ och regler inom vårt pastorat
I vårt pastorat finns kist-och urngravplatser, urnlundar, askgravplatser
och minneslundar.
- för kist- och urngravplatser gäller att de anhöriga får vara med vid gravsättningen och man vet därmed var stoft eller aska finns. På dessa gravplatser finns
det en avgränsad plats och i normalfallet en gravsten där anhöriga kan sätta
blommor och plantera växter. Gravplatserna sköts av anhöriga eller via skötselavtal av pastoratet.
- för urnlundarna gäller att de anhöriga får vara med vid gravsättningen. Gräset
på urnlundarna sköts av pastoratets vaktmästare medan planteringen framför
gravstenen sköts av anhöriga.
- för askgravplatserna gäller att de anhöriga får vara med vid gravsättningen.
På våra askgravplatser ska det finnas gravstenar, men ingen smyckning får ske
vid gravstenarna. Det finns speciellt avsedda platser för att sätta blombuketter
och ljus. I övrigt sköts askgravplatserna av pastoratets vaktmästare.
- för minneslundarna gäller att inga anhöriga får vara med vid gravsättning och
det är inte meningen att någon ska veta var de olika gravsättningarna skett. Pastoratet håller reda på var nergrävningar sker för att gravfriden ska iakttas. Det
finns speciellt avsedda platser för att sätta blombuketter och ljus. I övrigt sköts
minneslundarna av pastoratets vaktmästare.

Askgravplatsen på Västra Karaby kyrkogård

Pastoratet har tre kyrkogårdar, Västra Karaby, Hofterup och Dagstorp och alla
tre har ordinarie kist-och urngravplatser.
I Västra Karaby och Hofterup finns dessutom urnlundar, askgravplatser och
minneslundar.
Dagstorp planerar för att anlägga en askgravplats och vi återkommer med information när den är klar.

STORT TACK!
Årets vägkyrka i Hofterup v. 26, inleddes och avslutades med
fint väder. 170 personer kom och besökte Hofterup kyrka för
att fika, lyssna på musik eller bara titta runt lite i kyrkan.
Tack till alla inblandade för det stora engagemang som gör
att vi kan hålla vägkyrkan öppen. Tack också till de ungdomar som spelade och sjöng för oss.

Byadagen den 26 augusti
kom med fint väder.
I Granstugan var det utställning med Margareta
Malmgren och Rune Wenliden. Gunilla Fritsch var
där från Huvudstorp no 4 med bröd som var nybakat, och Kenneth Malmgrens fotografier från det
gamla Dösjebro/Västra Karaby visades.
På idrottsplatsen var det fotboll och bolllekar, vid
folkets hus fanns scouterna.
Boulebanan var bemannad och där, var tävlingar och
fika.
Folkdanslaget dansade för oss och
Dan Bornemark och Trio Trams underhöll i folkets
hus.
Tack till alla inblandade för
en mycket trevlig byadag!

Tankar på Karaby backar
”Varken om kärlek eller hat kan en människa veta något i
förväg.”
(Bibeln, Predikaren 9:6)
”Underskatta inte värdet av att göra Ingenting, av att bara
ströva omkring alldeles ensam, lyssna på allt som man
inte kan höra och bara ha det bra.”
(Nalle Puh)
”Kärlek handlar om att ständigt förlåta - och bli förlåten.”
(Okänd)

Tacksägelsedagen den 14 oktober - aktiviteter i alla våra kyrkor
I Västra Karaby kyrka
musikgudstjänst
kl 09.30 där
Qvärlöv Sträng o Pipa
medverkar.

I Hofterups kyrka kl. 18.00 musikgudstjänst.
Gitarrduon Petita Classica med
Jan-Åke Jönsson och JanEric Ström.
”Denna skånska gitarrduo består av två entusiastiska frilansande musiker, bägge med
utbildning från Musikhögskolan i Malmö.
JanEric, som ofta framför egna musikprogram
för olika åldrar, jobbar även på kulturskolan i
Hässleholm som gitarrpedagog. Jan-Åke har
under senare år också undervisat vid kulturskolor runt om i Skåne samt medverkat vid ett
flertal skivinspelningar. Tillsammans utforskar
de nu på ett djupgående, gränsöverskridande
och engagerat sätt vitt skilda musikstilar och
uttryck som i sina kontraster genererar mesta
möjliga kreativitet och musikglädje.”

Dagstorp 1910

I Dagstorp sedvanlig Dagstorpsdag
med start kl. 11.00 i Dagstorp kyrka
och efterföljande lunch i församlingssalen där
bilder av gamla Dagstorp visas.
Med tanke på lunchen vill vi gärna veta hur många som
kommer, så ring pastorsexpeditionen (046-771035) senast den 8 oktober och anmäl Dig.
Pastorats handarbetsgrupp fortsätter under hösten och
som tidigare skänks handarbetsalterna till Litauenhjälpen
i Lomma. Gruppen börjar bli i skriande behov av garn
- så har du något att skänka kontakta Gunilla Johansson
tel: 046 300435

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:
046 771035
fax:
046 776457
e-post:
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
Kyrkoherde, Lise-Lott Jönsson
telefon:
046 300431
e-post:
lise-lott.jonsson@svenskakyrkan.se
Komminister, Åsa Kalén
telefon:
046 300434
e-post:
asa.kalen@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
telefon:
046 300436
e-post:
martin.hasselgren@svenskakyrkan.se
telefontid:
onsdagar 10-12, udda veckor
torsdagar 12-14

Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarsson
046 300438
Dagstorp kyrkogård, Ida Johansson
046 300437
Hofterup kyrkogård, Anders Karlsson
046 300432
Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor:
Ulf Nordström		
046 776276
Församlingshem:
Granstugan, H O Möllers väg 10 /Dösjebro/ 244 71 Dösjebro
Kyrkstugan, Byastugsvägen 108 /Hofterup/ 246 51 Löddeköpinge
Dagstorp, Huvudstorpsvägen 27-28 /Dagstorp/ 244 95 Dösjebro
Kyrkonämndens och kyrkorådens ordförande:
Kyrkonämnden: Torsten Andersson
046 775790
Västra Karaby församling: Carina Wenliden
070 9931477
Dagstorp församling: Mats Berg
070 5771789
Hofterup församling: Britta Walldén
070 3809964
Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Lise-Lott Jönsson

