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Nr 3: 2014
Välkommen till
världen!
…säger vi till alla
nyfödda.
Vi välkomnar er
att döpa ert barn i
Västra Karaby pastorat. Du som är
intresserad av dop
i någon av våra
kyrkor, (Hofterup,
Västra Karaby eller
Dagstorp) bokar på
tel: 046-77 10 35
eller skickar en
förfrågan till e-post:
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
Dopfunt Dagstorp kyrka
Foto: Hans Kalén

Livets skola

”Är människorna en börda för dig? Bär dem inte på dina axlar. Tag dem till ditt hjärta.” Dessa ord är
skrivna av Dom Helder Camara och har följt och väglett mig många gånger under mina år som präst.
Det är fantastiskt att få arbeta med människor och hela tiden lär man sig något nytt. Varje möte är
unikt och varje människa berikar med sin erfarenhet. Men ibland kommer tröttheten smygande och
kanske också känslan av att inte riktigt räcka till. Då bär Camaras ord.
I minnet återvänder jag till Västerås år 1998. Det var dags att avtackas från en oerhört intressant
tjänst. Livet skulle gå vidare och flyttlasset ner till Skåne var beställt. Att ta farväl är aldrig roligt och
mässan blev mycket känslofylld. Eftersitsen fylldes av mat, människor, kramar och en del tårar. Mitt i
allt detta, kommer vår vaktmästare och säger att jag har besök. ”Det är en man här och han vill absolut tala med dig och ingen annan!”
Min tanke var, inte nu! Vem han än är, så stör han och kommer mycket olämpligt. Jag lämnar församlingssalen och går ut i kyrkan. Möter en trasig och ledsen människa, som vill ha omsorg, bön och helst lite mat. Mannen säger att han vill leva nykter från
och med nu och att hans dröm är att åka till Frankrike för att skriva en poesibok. Jag berättar att jag lever i uppbrottets tid och ska
lämna Västerås för att flytta till Lund.
Efter en kort pratstund ber vi en bön för mannens framtid, tänder ett ljus i ljusbäraren och sedan hämtar jag en bit smörgåstårta till
honom. Han vill ju absolut inte visa sig bland de andra människorna men han äter med god aptit i kyrkan.
Innan han går lovar han att ändra sitt liv och följa sina drömmar. Jag minns att jag tvivlade på det han sa men önskade honom
Guds välsignelse på den fortsatta livsvägen.
Fyra år senare kommer ett paket från Frankrike. I paketet låg en poesibok och ett långt brev från en man som hade upplevt vändpunkten i sitt liv i en stadsdelskyrka i Västerås. Han skrev att han aldrig skulle glömma vårt möte och han bad om ursäkt för att
han hade stört i min avtackning.
Det tar många år vid universitet för att bli präst men den verkliga utbildningen gör man vid livets skola. Det är inte alltid lätt att ta
alla människor till sitt hjärta men det är definitivt lättare än att bära dem på sina axlar.
Jag önskar dig en välsignad höst med många givande lektioner i livets skola.

Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde

Nyfiken på pilgrimsliv?
Vi träffas fyra gånger i Hofterups kyrkstuga
och samtalar om pilgrimsliv och vandring.
Våra samtal utgår från Hans-Erik Lindströms
bok Pilgrimsliv.
Vi träffas 18/9, 2/10, 9/10 & 16/10 mellan
18.30-20.30.
Anmälan gör ni till:
charlotte.winther@svenskakyrkan.se eller på
tfn 046-300439 senast den 12 september.

Pilgrimsvandring lördagen
den 18 oktober
Vi samlas vid Skönadalsskolans parkering i
Hofterup klockan 10.00 med matsäck, bra skor
och kläder efter väder. Vi försöker hitta vår egen
lunk och går ca 10-12 km. Vår matsäck äter vi
i naturen och vi firar även en enkel mässa ute i
det fria. Vi avslutar ca 14.00 & ingen föranmälan behövs.
Charlotte Winther, pastorsadjunkt

Tack!

Vi vill tacka dig som är medlem i Svenska kyrkan och möjliggör vår breda verksamhet! Medlemsavgiften till Svenska kyrkan är
65 öre per intjänad hundralapp år 2013 i vårt pastorat. Genom att vara medlem har du bland annat under 2013 bidragit till:
•
•
•
•
•

Att vi har haft goda möten för olika åldrar i grupperingar för sångglada, nyfikna, handarbetande, sörjande, ensamma m.fl.
Att vi har haft andakter på äldreboende, en stund för de äldre av bön och sång- ett välkommet avbrott i vardagen.
Att vi har kunnat fira 171 gudstjänster, av olika karaktär, i våra församlingar.
Att vi har fått möjligheten och glädjen att välkomna 53 barn genom dop i våra tre kyrkor.
Att pastoratet har kunnat erbjuda konserter och intressanta föreläsningar.

Svenska kyrkan är så mycket mer än din lokala församling och tack vare er medlemmar så kan våra drygt 3000 kyrkor bevaras,
dessa landmärken som är så fulla av historia och intressant kultur. Svenska kyrkan har även många utlandsförsamlingar som bland
annat stöttar svenska ungdomar på resande fot, svenska turister och bofasta utlandssvenskar. Svenska kyrkan har även hundratals
samarbetspartners när det gäller hjälpinsatser, exempelvis vid katastrofer, världen över. Kyrkan är en plats för eftertänksamhet,
bön och stillhet oavsett om du är troende, sökare eller tvivlare. Vi är många och vi är olika men vi ryms alla i Svenska kyrkan.
Allt detta är möjligt tack vare våra 6 357 508 medlemmar!

Gudstjänster

och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med reservation för ändringar
*LJ = Lise-Lott Jönsson, *ÅK = Åsa Kalén, *CW= Charlotte Winther

september
7 september, 12 e. tref
Hofterup kyrka

kl. 14.00

Spelmansgudstjänst, *ÅK

14 september, 13 e. tref
Dagstorp kyrka

kl. 10.00

Mässa, *CW

17 september, onsdag
Tallgården
Grantugan

kl. 11.00
kl. 18.00

Andakt
Taizémässa

21 september, 14 e. tref
Hofterup kyrka
25 september, torsdag
Granstugan
28 september, 15 e. tref
Västra Karaby kyrka

kl. 10.00
kl. 18.30
kl. 10.00

kl. 08.30
kl. 11.00
kl. 18.00

12 oktober, Tacksägelsedagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Festmässa, *LJ
Kör och trumpetsolist
Festlunch i Granstugan efter mässan, anmälan

Mässa, *LJ

15 oktober, onsdag
Tallgården
Granstugan

kl. 11.00
kl. 18.00

Andakt
Taizémässa

Vardagsmässa

19 oktober, 18 e. tref
Hofterup kyrka

kl. 10.00

Mässa, *CW

Mässa, *CW

oktober
1 oktober, onsdag
Granstugan
Tallgården
Granstugan

5 oktober, den helige Mikaels dag
Granstugan
kl. 10.00
Familjegudstjänst, *ÅK
Bibelutdelning, döpta hösten 2013

Morgonmässa
Andakt
Taizémässa

26 oktober, 19 e. tref
Dagstorp kyrka
kl. 14.00
FN-mässa, *ÅK
Bibelutdelning till årets konfirmander
28 oktober, tisdag
Granstugan

kl. 18.30

Vardagsmässa

29 oktober, onsdag
Granstugan
Tallgården

kl. 08.30
kl. 11.00

Morgonmässa
Andakt

november
1 november, Alla helgons dag.
Hofterup kyrka
kl. 16.00
Minnesgudstjänst, *CW
Dagstorp kyrka
kl. 18.00
Minnesgudstjänst, *CW
Våra vaktmästare och präster finns på kyrkogårdarna
kl. 12-15
Sång: Madeleine Liljestam, Gitarr: Rikard Ekberg
2 november, Söndagen efter alla helgons dag.
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Minnesgudstjänst, *CW
Kyrkokören medverkar
9 november, 21 e. tref
Västra Karaby kyrka

kl. 10.00

Mässa, *LJ

12 november, onsdag
Tallgården
Granstugan

kl. 11.00
kl. 18.00

Andakt
Taizémässa

16 november, Söndagen f domssöndagen
Hofterup kyrka
kl. 10.00
Mässa, *CW
17 november, måndag
Västra Karaby kyrka kl. 19.30
I Juletid 2014. Biljetter krävs.
23 november, Domssöndagen
Västra Karaby kyrka kl. 10.00

Julkonsert

Mässa, *ÅK

26 november, onsdag
Granstugan
Tallgården
Granstugan

kl. 08.30
kl. 11.00
kl. 18.00

Morgonmässa
Andakt
Taizémässa

27 november, torsdag
Granstugan

kl. 18.30

Vardagsmässa

Tacksägelsedagen den 12 oktober
Vi fortsätter den goda traditionen som
vi skapade förra året. På Tacksägelsedagen firar vi en gemensam festmässa kl
11.00 i V Karaby kyrka, där kyrkokören
medverkar och Jörgen Tånnander spelar
tvärföljt.
Alla våra tre församlingar hjälps åt att smycka kyrkan innan
mässan och representanter från alla församlingarna medverkar
i mässan.
Därefter fortsätter festdagen i Granstugan med en gemensam
lunch. Eftersom vi inte har obegränsat utrymme i Granstugan
måste vi maximera antalet till 100 personer. Senaste anmälningsdag är 1 oktober, men om platsbrist uppstår är det de som
först anmäler sig som kan delta på eftersitsen.
Anmäl dig till expeditionen på tel 046-771035 eller via
e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
Välkommen till en dag i tacksamhetens och glädjens tecken!

I Juletid 2014
Julkonsert i Västra Karaby kyrka måndagen den 17 november kl. 19.30
Västra Karaby kyrkokör medverkar även i år.
Biljetter krävs och kan köpas på internet via: www.juliusbiljettservice.se.
Sveriges största julturné I Juletid ger sig för tolfte året i rad ut på vägarna. I vanlig ordning är Magnus Johansson och Marcos
Ubeda med ensemblen och gästsångsolist 2014 är Elisa Lindström. Årets konsert bjuder på en skimrande kavalkad av främst
klassiska julsånger.
Hela 52 konserter kommer det att bli från Trelleborg i söder till Örnsköldsvik i norr. Därmed är I Juletid Sveriges – och kanske
världens? – största julturné i antalet konserter räknat.
”Längst inne i människans väsen finns det en längtan efter en närvaro, en stilla önskan om att få
uppleva en gemenskap. Låt oss aldrig glömma att en enkel önskan om kontakt med Gud redan är
början på tron.” (Broder Roger av Taizé)
En Taizémässa är en mässa (gudstjänst med nattvard) inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé.
Speciellt för en Taizémässa är sjungandet av speciella sånger från Taizé. Sångerna är korta, oftast
bara en eller ett par fraser, och sången sjungs flera gånger i följd. I sig är de böner som, när vi
sjunger de många gånger, kan sjunka in i kroppen och leva som en ständig bön under hela dagen.
Det här är en gudstjänstform som i allra högsta grad behövs i dagens stressade samhälle, en stund
med stillhet och ro men också med närhet och värme.
Välkomna att från och med den 17 september kl. 18.00 i Granstugan fira Taizémässa, en mässa i
stillhet.
Vi firar Taizémässa varannan vecka (jämn vecka).

DU SOM GÅR I 8:AN ELLER ÄR FÖDD ÅR 2000.
DU HAR VÄL INTE GLÖMT ATT ANMÄLA DIG TILL
KONFIRMATION!
Se på vår hemsida för mer information. 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
Har du funderingar om sorg och kanske framförallt vad
gäller barnens sorg?
Den 23 oktober kl. 19.00 i Granstugan gästas vi av Eva Wulff,
församlingspedagog på Lunds stift som föreläser i ämnet. Fika
serveras till självkostnadspris. Anmälan senast den 17 oktober till
Åsa Kalén: asa.kalen@svenskakyrkan.se eller till expeditionen
på tel. 046-77 10 35 (kl. 10-12).
Du har väl inte glömt bort ”Lekis”
eller barnens eftermiddag?
Vi träffas på måndagar mellan
14.00-16.30 i Granstugan, Dösjebro. Här finns möjlighet till lek,
pyssel och sångstund. Vi äter pannkakor till mellis.
Första gången för terminen är den 8 september.
Frågor? Ta kontakt med Åsa Kalén 046-30 04 34 eller via
mail: asa.kalen@svenskakyrkan.se.

Samtalskvällar!
Välkommen till våra 3 samtalskvällar under hösten. Vi
samtalar om livet, universum och allting. En enkel fika
serveras till självkostnadspris.
Den 24 september kl. 18.30 i Hofterup kyrkstuga berättar
Charlotte Winther om sin väg till att bli präst.
Den 30 oktober kl. 18.30 i Granstugan Dösjebro: ”Av
jord är du kommen”. Då talar Patrick Svensson om sin
doktorsavhandling ”Agrara entreprenörer” som bl a handlar om Västra Karabys jordbruk, samt böndernas roll i
omvandlingen av detta.
Sista samtalskvällen för terminen är den 3 december
kl. 18.30 i Hofterup kyrkstuga. Ämne meddelas i nästa
kyrknytt.
Vi tackar alla frivillga som hjälp till att ordna sommarens
aktiviteter som vägkyrka, sommarcafé, syföreningsutflykt
och servering i samband med konserter.

Morgonpromenad

Under hösten samlas vi på tisdagar
vid Gamla handelsboden i Dösjebro
kl. 9:00. Därefter går vi en promenad
i skön takt och avslutar med att äta
frukost tillsammans i Granstugan. Vi
går varje tisdag med start den 2/9 och
avslutar den 25/11. Välkomna!

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
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
Pastorsadjunkt: Charlotte Winther
telefon:
046 300439
charlotte.winther@svenskakyrkan.se
e-post:
Kyrkomusiker: Eva Hallberg
telefon:
046 300436
e-post:
eva.c.hallberg@svenskakyrkan.se
Assistent i församlingstjänst: Gunilla Johansson
telefon:
046 300435

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
Kyrkorådets och församlingsrådens ordföranden:
Kyrkorådet: Torsten Andersson
046 775790
Västra Karaby församling: Carina Wenliden
070 9931477
Dagstorp församling: Marcus Georgson
070 8483276
Hofterup församling: Claes Håkanson
070 6943279
Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Lise-Lott Jönsson

