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Foto: Illustration: Erik Nylund

Hösten – en tid för mognad.
Så kom den då, hösten. En del
av oss tycker att vi knappt har
haft någon sommar och likväl
är det redan höst.
På ett sätt är hösten en riktigt
härlig tid. Luften blir kyligare,
färgerna djupnar och man kan njuta av doften av jord och löv.
Samtidigt är det också en tid av vemod, det blir mörkare och
insikten om att det är långt till nästa sommar kan plåga oss. I
vår Bibel hittar vi uttrycket att allt har sin tid. Och tänk om
det alltid vore sommar, då skulle vi aldrig få längta efter den.
Foto: Renée Backe

Vi står inför två stora helger varje höst, Tacksägelsedagen
och tiden kring Alla helgons dag. På Tacksägelsedagen får vi
fokusera på allt som fyller våra liv med tacksamhetens glädje.
Har ni tänkt på hur mycket vi egentligen har, som vi bara tar
för givet? Ofta fokuserar vi hellre på det som vi önskar och
drömmer om, än på allt det som faktiskt finns hos oss – varje
dag.
Tänk om vi skulle öva oss i tacksamhet. Jag tror att våra liv
skulle berikas på ett sätt som vi kanske inte ens är beredda på.
Att stanna upp i nuet och känna sann vardagslycka, det är en
stor gåva.
Den andra helgen, Alla helgons dag, handlar också om eftertanke. För många av oss blir det en helg fylld av minnen. Vi

tänker tillbaka på dem som gått före oss. Vi känner kanske sorg och saknad, men även här kommer tacksamheten
krypande. Så mycket han eller hon bidrog med för att berika
just mitt liv när han eller hon levde. Kärleken kan vara helt
fantastiskt underbar och lika stor som sorgen när kärleken
tas ifrån oss. Vi smyckar våra anhörigas gravar och tänder
ljus för dem vi saknar och för de människor som för alltid
kommer att finnas i djupet av våra hjärtan.
En av våra sommarjobbare på kyrkogårdarna sa i somras till
mig: ”Jag tycker att det är en fin och hedersam uppgift att få
gå här bland gravarna och göra fint. Jag läser på gravstenarna och funderar över hur livet har varit just för den här människan. Att gå här på kyrkogården ger mig ro och jag unnar
mig lyxen att få tänka. Jag känner att det jag gör är viktigt!”
Hösten är en tid för mognad, en tid då insikter kan fördjupas
och tron kan få växa.
Gud, du som har skapat mig i en värld full av frågetecken,
gör mig till en frågare som frågar på allvar för att komma
till ett svar. Gör mig till en sökare, som söker livet på allvar,
som söker för att finna. Amen.
Våra gudstjänster och alla våra verksamheter är alltid öppna
för dig. Välkommen till en ny termin i vårt vackra pastorat!
Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde

Grattis
till ett
nytt liv!
Det finns få händelser
i livet som är så omvälvande som när ett
litet barn föds.
Kanske ägnar ni den första tiden mest åt matande, blöjbyten
och vakna nätter.
Glädje och förväntan blandas med oro och frågor inför framtiden.
Men världen utanför gör sig påmind genom en överfylld
brevlåda med reklamblad från barnmatstillverkare, bokklubbar, föräldratidningar och mycket annat.
Dessutom förväntas man som nybliven förälder fatta en
mängd beslut. Beslut som ska se till att barnet får så bra förutsättningar som möjligt i livet.
Jo, sen var det ju det här med dop också. Hur gör vi med det?
Välkommen till Dopinformation den 29 augusti 2015 kl.
11.00 i Granstugan, Dösjebro. Där informerar vi om dop i tro
och tradition, vilka kyrkor vi har, hur man bokar dop, hur en
dopgudstjänst går till och vad man kan sjunga.
Välkomna!

Välkomna på filmkvällar!
Under 2 torsdagkvällar visar vi film i Granstugan, Dösjebro.
Den 8 oktober ser vi ”Förr eller senare exploderar jag”,
som handlar om två tonåringar, Gus och Hazel, som
båda lever med cancer.
Den 19 november ser vi ”Philomena”, som handlar om en
kvinna som letar efter sitt bortadopterade barn.
Välkomna kl. 18.00!
En enkel fika serveras till självkostnadspris.

Helgens gudstjänster
september
6		Hofterup kyrka
13 Dagstorp kyrka
20 Hofterup kyrka
27		V Karaby kyrka

kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 12.00
kl. 10.00

Spelmansgudstjänst, *LJ
Mässa, *ÅK
Gudstjänst, *ÅK
Mässa, *LJ

oktober
4		Granstugan
11 V Karaby kyrka
18		Hofterup kyrka
25 Dagstorp kyrka
31		Hofterup kyrka
		Dagstorp kyrka

kl. 14.00
kl. 11.00
kl. 12.00
kl. 18.00
kl. 16.00
kl. 18.00

Familjegudstjänst, *ÅK
Festmässa, *LJ
Gudstjänst, *ÅK
Taizé, *ÅK
Minnesgudstjänst, *ÅK
Musikandakt, *ÅK

november
1 V Karaby kyrka
8		Hofterup kyrka
15 Hofterup kyrka
22		V Karaby kyrka
29 Hofterup kyrka

kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 12.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Minnesgudstjänst, *LJ
Mässa, *LJ
Gudstjänst, *ÅK
Mässa, *LJ
Mässa, *LJ

Morgonmässa
följande onsdagar:
30 september, 28 oktober och 25 november
kl 08.30 i Granstugan

Vardagsmässa
följande datum under hösten:
3 september, 1 oktober, 27 oktober och 26 november
kl 18.30 i Granstugan

Andakt Tallgården
varannan onsdag jämna veckor är det musikandakt med
Onsdagsorkestern på Tallgården i Dösjebro kl. 11.00

En stund i stillhet
i Hofterups kyrka den 24 november kl 18.30

Familjegudstjänst

Gudstjänstgrupp

Familjegudstjänst där vi firar ängeln Mikaels dag
(med förtäring) den 4 oktober i Granstugan kl. 14.00.
Minikören medverkar.
Anmälan till Åsa Kalén:
tel 046 300434 eller via mail
asa.kalen@svenskakyrkan.se

Tycker du det är spännande med gudstjänst? Skulle du vilja
vara med och påverka dess innehåll? Skulle du vilja lära dig
mer om Gud, kanske titta på en bibeltext och försöka tolka
den tillsammans med andra? Vill du dela liv och tro? Vill du
ha roligt? Vill du samtala om det som känns viktigt? Funderar
du mycket över livets stora och små frågor?
Om du svarar ja på åtminstone en av dessa frågor, så är du
välkommen att vara med i gudstjänstgruppen. Vi funderar och
tänker tillsammans. Vi har högt i tak och låter vår kreativitet
och nyfikenhet leda oss in i trons mysterium. Gruppen avslutas med vår medverkan på mässan den 1 advent kl 10.00 i
Hofterup kyrka.
Vi träffas tre söndagskvällar, 27 september, 18 oktober och
8 november, under hösten i Granstugan kl 18.00-20.00.
Om du är nyfiken och vill veta mer, ring gärna till Lise-Lott
på tel 046-300431.
Väl mött och varmt välkommen!
Lise-Lott Jönsson och Eva Hallberg

Skapagrupp
Vi fortsätter med Skapagruppen för dig som är 7 år och uppåt
följande söndagar under hösten :
20 september, 18 oktober och 15 november
Vi träffas kl. 10.00-12.00 i Kyrkstugan i Hofterup, där vi gör
saker tillsammans utifrån ett tema. Kl. 12 är det gudstjänst i
Hofterup kyrka och efter gudstjänsten blir det kyrkkorv.
Anmälan gång från gång! Till asa.kalen@svenskakyrkan.se
alternativt smsa: 0736-552455

Församlingssång i kyrkan - en salig blandning
Varje söndag är du välkommen att delta i gudstjänstens vackra psalmer från både förr och nu. Vi värmer upp med psalmövning i kyrkan en halvtimme innan gudstjänsten.

Höstens
verksamheter
Vissa av våra verksamheter återkommer varje vecka och
andra lite mera sällan. Vi presenterar de verksamheter som
återkommer varje vecka i ett veckodagsschema:

Måndagar

Lekis för barn och föräldrar i Granstugan kl. 14.00-16.30,
startar den 14/9.

Tisdagar

Morgonpromenad samling vid gamla Handelsboden i Dösjebro kl. 09.00, efter promenaden frukost i Granstugan, startar
den 8/9.
Öppna timmar för föräldrar och bebisar i Granstugan kl.
09.30-12.00, startar 15/9.
Babysång i samband med öppna timmar i Granstugan kl.
10.00-10.30, startar 15/9
Minikör för dig som är 4-6 år i Granstugan kl. 16.00-16.40,
startar 8/9.

Onsdagar

Vuxenkör, kyrkokör i Granstugan kl. 19.00, startar 9/9.

Sopplunch

i Granstugan kl. 12.00 följande torsdagar:
september
17/9
oktober
1/10, 15/10 och 29/10
november:
12/11 och 26/11
december
avslutning den 10/12

Café

i Granstugan kl. 14.30-16.00 följande torsdagar:
september
24/9
oktober
22/10
november:
19/11
december
3/12

Sång i gemenskap

i Granstugan kl. 13.30-14.30 följande torsdagar:
september
10/9 och 24/9*
oktober
8/10 och 22/10*
november:
5/11 och 19/11*
* = samma torsdagar som café kl. 14.30-16.00

Handarbetsgruppen

träffas en gång per månad i Granstugan kl. 18.30-21.00
följande tisdagar:
15/9, 13/10, 10/11 och 8/12

Livsnära
frukostsamtal
Öppet Hus i Granstugan
måndagen den 7 september kl. 17.00-20.00.
Nyfiken på vår verksamhet?
Kom och träffa oss som leder grupperna i pastoratet, så berättar vi om höstens alla aktiviteter.
Vi finns tillgängliga hela kvällen för mingel och frågor, men
har samlad information på följande klockslag:
Kl. 17.00 - barnverksamhet.
Prova på för alla barn! Pyssel, sång och skaparverkstad.
Titta in i lekrummet. Och så bjuder vi på korv och glasspinne!
Kl. 18.00 - övrig verksamhet.
Vi presenterar höstens program och träffar, såsom sång,
studiecirkel, handarbetsgrupp, filmaftnar, samtalskvällar,
syförening och mycket mer!
Fika finns uppdukat!

Välkomna!

Välkomna på frukost i Granstugan kl. 9.00
den 19 september och den 7 november.
Vi får höra berättelser ur livet.
Vid första tillfället den 19/9 kommer kyrkorådets ordförande, Torsten Andersson, och berättar om sin kamp mot
leukemi.
Vid andra tillfället den 7/11 kommer Zeno Hadzajlic och
berättar om sina upplevelser av att komma till Sverige från
forna Jugoslavien.
Under sommarens
musikvecka:
Musik mellan himmel
& jord besökte över
500 peroner pastoratets
arrangemang.

den 11 oktober
På Tacksägelsedagen firar vi en gemensam festmässa kl 11.00 i
V Karaby kyrka. 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
middag. 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, festens och glädjens
tecken!

Tisdagen den 20 oktober
2015 inleder biskop Johan
sin första visitation som
biskop i Lunds stift.
Under fem dagar besöker
han församlingarna i
Rönnebergs kontrakt, som
omfattar Kävlinge,
Landskrona och Svalövs
kommuner.
Temat för visitationen är
bibelordet Nu gör jag
något nytt. Det spirar
redan. Märker ni det inte?
Du som vill veta med om visitationen besök Lunds stifts
hemsida:
www.svenskakyrkan.se/lundsstift/biskop-johan-visiterari-ronnebergs-kontrakt

Pilgrimsvandring 26 september
Vi träffas kl 10.00 vid Skönadalsskolans parkering. Tillsammans går vi ca 10 km i långsam takt och
under tystnad. Vi gör några stopp under vår vandring, så ta därför med dig det du vill äta och dricka.
Någonstans utmed vägen firar vi en enkel pilgrimsmässa. Sätt på dig ett par bra skor och kläder efter
väder. Varmt välkommen att vandra med!

Allhelgonatid
Välkommen till våra kyrkor 30/10-1/11
Fredagen den 30 oktober
håller syföreningen i Hofterup öppet kyrkan mellan
kl. 13.00-16.00. Dagstorp och Västra Karaby kyrkor är
öppna mellan kl. 15.00-17.00.
Bluesblocket inleder
Allhelgonahelgen med
en konsert i V Karaby
kyrka kl. 19.00. Traditionell blues på svenska
blandas med eget material.
Medlemmarna heter:
Mats Zetterberg, sång
och texter,
Björn Almquist, gitarr,
Mac Robertson, bas och
Ingvar Krupa, trummor.
Lördagen den 31 oktober
finns vaktmästare och präster på 		
kyrkogårdarna mellan kl. 12.00-15.00.
Minnesgudstjänst i Hofterup kyrka
kl. 16.00. Sångsolist: Shirine Stjernfeldt.
Musikandakt ”Håll mitt hjärta” i
Dagstorp kyrka kl. 18.00 med
Eva Hallberg och Åsa Kalén.

Söndagen den 1 november
Minnesgudstjänst i Västra Karaby
kyrka kl. 16.00.
Kyrkokören medverkar under ledning
av Eva Hallberg.
Sångsolist: Mikael Sörensson.

Välkommen
på
studiecirkel!

Vi kommer att skapa
och samtala samt fortsätta vår vandring med
frälsarkransen som tema.
Vi kommer att ses varannan måndag.
Måndagen den 14 september har vi informationsmöte i
Granstugan kl. 19.00.
Vill du inte vara med varje gång? Gör inget! Vid informationsmötet får du en lista på vilka tema vi kommer att ha gång från
gång, så man kan vara med då och då om man vill – eller bara
en gång!
Frågor? Ta kontakt med Åsa 046-30 04 34, eller
asa.kalen@svenskakyrkan.se

Kom och sjung!

Att sjunga tillsammans i en tillåtande atmosfär ger glädje, gemenskap och livskraft.
Vi kan erbjuda sång för olika åldersgrupper. Vi träffas i Granstugan, Dösjebro.
Välkommen, hoppas något passar Dig!

Babysång/Öppet Hus –
sång, rytm och rörelse för
bebisar och föräldrar
Tisdagar kl 9.30-12
(babysång kl. 10)
			
Minikör - sång, rytm och lek för barn 4-6 år
Vi leker med rytmer, toner och skapande.			
Tisdagar kl 16 - 16.40 Föräldrar får fika under tiden.

Sång i gemenskap - kravlös sång för livserfarna
I en avspänd gemenskap tolkar vi tillsammans ett urval kända
sånger ur vår stora visskatt. Det finns utrymme för delande av
tankar och reflektioner, skratt och gråt; man kan vara precis
som man är! Vill man inte sjunga kan man bara lyssna.
Drop-in följande torsdagar kl. 13.30-14.30 - 10, 24* september - 8, 22* oktober - 5, 19* november
*Dessa gånger är det även Träffpunkt med café kl. 14.30

Kyrkokör – för sångsugna vuxna
Här kan alla som vill vara med! Krävs inga förkunskaper
bara sånglust och ett öppet sinne.
Vi tränar ”sångmusklerna” i olika övningar, övar lättare
stämsång och tolkar sånger av både andlig och profan
natur. Medverkar på gudstjänster som advent, jul och påsk
men har även egna körprojekt. Kom och pröva!
Onsdagar kl. 19-21

För information och ev. anmälan kontakta Eva Hallberg,
musiker och sånginspiratör
eva.c.hallberg@svenskakyrkan.se 046-300436

Samtalskvällar
i Hofterup
kyrkstuga!

Tre onsdagskvällar under hösten träffas vi i
Kyrkstugan kl. 18.30.
Program:
30 september: Henrik Lindén, fd
amiralitetspastor i Karlskrona,
berättar om sina erfarenheter som präst
i försvarsmakten/marinen.
28 oktober: Nina Palmqvist som arbetar som
begravningsentreprenör på Fonus
25 november: meddelas senare på vår hemsida.

samt Karaby kyrkokör under ledning
av Eva Hallberg
i Västra Karaby kyrka 17 november kl 19.30
Förköp Hellbergs bokhandel i Kävlinge
Biljettpris: 300:- (inkl. förköpsavgift)

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
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
e-post:
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: 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
Kyrkstugan, Byastugsvägen 108 /Hofterup
Dagstorp, Huvudstorpsvägen 27-28 /Dagstorp
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

