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Kan Gud älska en medioker medelmåtta?
Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en inten-
siv period med massor av jobb. Jag blev uppringd av en kvinna som önskade ett samtal och vi 
bestämde tid och plats. Jag minns vårt första möte än idag.

Hon var full av prat och om jag ska sammanfatta vår diskussion så blir det ungefär följande: 
Varför måste allt vara så svårt? Varför ska man alltid vara så duktig och perfekt? Finns det 
ingen plats för oss som bara är bra nog? Vi som kanske inte direkt sticker ut åt något håll, men 
som ändå är rätt ok? Finns det inget existensberättigande för oss som oftast känner oss som 
mediokra medelmåttor?

Du förstår, jag tror jag tänker för mycket! Vad väntar mig i framtiden? Vad är sann lycka och glädje? Hur känns kärleken när 
den är riktigt äkta? Hurdan är Gud och när vet jag att jag på något sätt kommit i kontakt med det gudomliga? Hur ska jag i alla 
situationer orka stå för det jag tror på och samtidigt passa in i alla sammanhang jag förväntas vara i? Att det ska vara så knepigt 
att vara människa…!

Vi pratade länge och väl. Vi resonerade oss gemensamt fram till att ingen någonsin lovat oss varken guld eller gröna skogar. 
Ingen av oss har heller blivit lovad en tillvaro utan några som helst praktiska eller existentiella moln på himlen.

Vi kände båda att det hände något under vårt samtal. När man får sätta ord på sina frågor och sin livsberättelse och när den får 
speglas i en annan människas ögon och öron, då är vi oerhört nära, både varandra och Gud själv.

Jag försökte förklara för henne att med Jesus får vi både mening och sammanhang. Vi får hela paketet. Både och, inte antingen 
eller. Korset med allt mörker finns där, härligheten med allt hopp och ljus finns där.

Vi behöver inte vinna hela världen, vilken oerhörd lättnad och befrielse. Vi finns redan i Guds famn och Gud har redan vunnit.

Jag kunde inte ge kvinnan svar på alla sina frågor, men vi fick resonera tillsammans. Jag fick säga henne att hon var både älskad 
och värdefull trots att hon upplevde sig som en medioker medelmåtta. Tänk, jag tror till och med att Gud har ett alldeles särskilt 
öga för alla oss som ibland kan känna igen sig i kvinnans funderingar. 

Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde



Den 15 september kommer vallokalerna att vara öppna:
11.00-13.00 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 församling.

Om du inte har möjlighet att rösta valdagen kan du förhandsrösta på 
pastorsexpeditionen i Granstugan, Dösjebro enligt:
2/9 - 7/9 09.00-12.00  dessutom 3/9 17.00-20.00
9/9-11/9 09.00-12.00   dessutom 10/9 17.00-20.00

Du som förhandsröstar måste ta med ditt röstkort!
Under valdagen kommer kaffe att severar i Kyrkstugan under öppettiderna. 

I Granstugan serveras kaffe och underhållning med  DOM NI VET 
från Landskrona mellan 16.00-20.00.

STORT tack till alla er som gjorde 
Vägkyrkan möjlig i år.

Det var en fin vecka, med 135 besöka-
re och 899 kr samlades in till Svenska 

kyrkans internationella arbete. 
TACK!

VÄSTRA KARABY PASTORAT FINNS 
NU PÅ FACEBOOK!

- Gilla vår sida, så får ni information om vad som händer i 
pastoratet:
https://www.facebook.com/pages/Västra-Karaby-pastorat/
eller sök på Västra Karaby pastorat.

Nytt för hösten - Du som är hemma eller föräldraledig och har barn mellan 
0-6 år. För er öppnar vi dörrarna i Granstugan varje måndag mellan 14.00-16.30.
Vi träffas tillsammans med barnen - umgås, leker och äter något enklare tillsammans. 
Dessutom har vi ”rörelsegudstjänst” en gång i månaden (23/9, 28/10 och 25/11 kl. 15.30)



Höst och därmed dags med terminstarter för våra verksamheter.
Barn- och ungdomsverksamheter kommer att finnas enligt: Start 
Måndagar Öppen verksamhet 14.00-16.30 Granstugan  varje vecka  9/9
Tisdagar Öppna timmar  09.30-12.00 Granstugan  varje vecka  3/9
Torsdagar Babycafé 09.30-13.00 Kyrkstugan  varje vecka  5/9
Lördagar Fritidsgården 18.00-23.00 Fritidsgården, 2 gånger/månad 14/9
      Skönadalskolan

Verksamheter för de lite äldre:
Tisdagar Handarbetsgrupp 18.30-21.00 Granstugan  2 gång/månad 10/9
 Syförening, Dagstorp 18.00-21.00 varierande  varannan vecka 17/9
Onsdagar Kör  19.00-21.00 Granstugan  varje vecka  4/9
 Andakt 11.00-11.30 Tallgården  varje jämn vecka
 Syförening, Hofterup 14.00-16.00 Kyrkstugan  1 gång/månad 11/9 
 Laterna Magica 19.00-21.00 Kyrkstugan  varannan vecka 25/9
Torsdagar Sopplunch 12.00-14.00 Granstugan  varannan vecka 12/9
 Café  13.30-15.00 Granstugan  1 gång/månad 19/9

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

Kom med och sjung!
Den 15 oktober åker vi till 
Flyinge församlingshem, 

Tunavägen 3 i Flyinge och
deltar i ”Sångträffen” 
tillsammans med kantor 

Bengt Nilsson och hans kör. 
Vi fikar, sjunger ”gamla 
godingar” och får umgås 
under lättsamma former.

Vi samlas på Granstugans 
parkering kl 13.30 för 

samåkning. Programmet 
börjar kl 14.00 för den som 

kör direkt.
Välkommen till en 

eftermiddag i gemenskapens, 
glädjens och sångens tecken!

Lise-Lott & Gunilla

DU SOM SKA BÖRJA I 8:AN I ÅR, ELLER ÄR FÖDD 1999: 
DU HAR VÄL INTE GLÖMT ATT ANMÄLA DIG TILL KONFIRMATION!
I år har vi 2 grupper: helggruppen eller sommargruppen. Se på vår hemsida för mer infor-
mation. Anmälan skickas till: Pastorsexpeditionen, HO Möllers väg 10 244 71 Dösjebro, 
eller så kan du anmäla dig på nätet http://vastrakarabypastorat.appspot.com/. Du kan också 
maila direkt till: asa.kalen@svenskakyrkan.se.

Du som har svårt att ta dig 
till våra kyrkor och försam-
lingshem vet väl att det finns 
Kyrktaxi. Du ringer och be-
ställer på tel 046 770268. 
Du åker utan kostnad.



Tackägelsedagen
I år den 13 oktober kommer att bli en festdag 

i Västra Karaby, Hofterup och Dagstorps pastorats regi.
Dagen startar i Västra Karaby kyrka med en gemensam festmässa
kl. 10.00, där kör och trumpetsolist medverkar och alla tre försam-
lingarna hjälpts åt att smycka kyrkan. Därefter fortsätter festdagen i 
Granstugan med en gemensam middag. Eftersom vi inte har obe-
gränsat utrymme i Granstugan måste vi maximera antalet till 100 
personer. Senaste anmälningsdag är den 4 oktober, men om plats-

brist uppstår är det de som först anmäler sig som kan delta i midda-
gen. Anmäl dig till expeditionen på tel 046 771035 eller via e-post: 

vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se

Den 3 juli var det utfärd till Ängelholm. 
Det var Hofterups syförening som an-
ordnade denna dag och vi tackar särskilt 
Ulla Nordén och Svea Nilsson för en väl 
planerad och genomförd utflykt. 
Tänk vad förvånade alla blev när bussen 
kom och hämtade oss utanför Hofterups 
kyrka! Det var Martin Hasselgren, vår 
musiker, som satt vid ratten. I sommar 
har Martin fått sitt busskörkort och vi var 
hans första passagerare. Resan gick bra 
och Martin körde oss med varm och säker 
hand hela dagen. Grattis Martin till ditt 
nya körkort!

I höst bjuder Laterna Magica till 
församlingskväll. 

Onsdag den 9/10 kl. 19.00 i Hofterup kyrkstuga får 
vi lyssna till ”Reseledare” Sven-Erik Palmbring: 
Bland mormoner och indianer! - amerikanska bilder, 
berättelser och musik.  Alla är hjärtligt välkomna! 
Fika serveras.

Under hösten kommer vi tala om Paulus; vi ser en 
dokumentär och diskuterar Paulus liv och brev i Nya 
Testamentet.
Vi träffas på onsdagar kl. 19 i kyrkstugan följande 
datum:  25 SEPTEMBER – START! Vi inleder om 
Paulus, 9 OKTOBER – församlingsafton! 23 OKTO-
BER – dokumentär , 6 NOVEMBER, 20 NOVEMBER 
och 4 DECEMBER



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

*LJ = Lise-Lott Jönsson, *ÅK = Åsa Kalén

september 
1 september, 14 e. tref 
Hofterup kyrka kl. 14.00 Spelmansgudstjänst, *ÅK

4 september, onsdag
Tallgården kl. 11.00 Andakt

8 september, 15 e. tref   
Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ 

15 september, 16 e. tref 
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ

18 september, onsdag
Tallgården kl. 11.00 Andakt

22 september, 17 e. tref
Hofterup kl. 18.00 Kvällsmässa, *ÅK

26 september, torsdag
Granstugan kl. 18.30 Stilla mässa

29 september, Den helige Mikaels dag
Granstugan kl. 10.00 Familjegudstjänst, *ÅK
 Bibelutdelning till de dopbarn som fått 
 inbjudna hemsänd

oktober
2 oktober, onsdag
Tallgården kl. 11.00 Andakt

6 oktober, 19 e. tref 
Västra Karaby kyrka kl. 16.00 Musikgudstjänst, *LJ
 Per Philip ”trons kraft”

13 oktober, Tacksägelsedagen
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Festmässa, *LJ
 Kör och trumpetsolist
 Festmiddag i Granstugan efter mässan, anmälan

16 oktober, onsdag
Tallgården kl. 11.00 Andakt

20 oktober, 21 e. tref 
Dagstorp kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK

24 oktober, torsdag
Granstugan kl. 18.30 Stilla mässa

27 oktober, 22 e. tref 
Hofterup kyrka kl. 18.00 Kvällsmässa, *LJ

30 oktober, onsdag
Tallgården kl. 11.00 Andakt

 



november
2 november, Alla helgons dag. 
Hofterup kyrka  kl. 16.00 Minnesgudstjänst, *LJ
Dagstorp kyrka  kl. 18.00 Minnesgudstjänst, *LJ
	 Våra	vaktmästare	finns	på	kyrkogårdarna	kl.	12-15
 Sång: Madeleine Liljestam, Gitarr: Rikard Ekberg

3 november, Söndagen efter alla helgons dag. 
Västra Karaby kyrka  kl. 16.00 Minnesgudstjänst, *ÅK
 Kyrkokören medverkar

10 november, 24 e. tref
Hofterup kyrka kl. 16.00 Mässa, *ÅK
	 Bibelutdelning	till	konfirmanderna

13 november, onsdag
Tallgården kl. 11.00 Andakt

17 november,  Söndagen f domssöndagen
Västra Karaby  kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ
 

19 november, tisdag 
Västra Karaby kyrka kl. 19.30 Julkonsert
 I	Juletid	2013.	Biljetter	krävs.

24 november, Domssöndagen
Hofterup kyrka kl. 18.00 Kvällsmässa,  *ÅK

27 november, onsdag
Tallgården kl. 11.00 Andakt

 

28 november, torsdag
Granstugan kl. 18.30 Stilla mässa

december
1 december, 1 i advent   
Hofterup kyrka kl. 10.00 Adventsmässa, *LJ *ÅK
Västra Karaby kyrka kl. 18.00 Adventskonsert
 Ingmar Nordström och Ingmar Hedberg 

I Juletid 
- som vanligt med 
Magnus Johansson 
och Marcos Ubeda i 
spetsen. Denna gång 
med Uno Svennings-
son som gästsolist. 
Det blir också ett kärt 
återseende med Maria 
Knutsson som tidiga-
re varit med i I Jule-
tid. Naturligtvis finns 
även Västra Karaby 
kyrkokör med och ser 
till att vår jultradition 
fortsätter.

Biljetter krävs. Förköp: Hellbergs Bok-
handel i Kävlinge. Biljettpris: 260:- 
(+ serviceavgift 25kr)



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
mobil: 070 6088911
e-post: martin.hasselgren@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarsson 046 300438
Dagstorp kyrkogård, Bengt Andersson 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


