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Västra Karaby, Hofterup och
Dagstorp pastorat
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Mest besvärligt blir det ibland med dem som anser sig inte ha några för-
domar eller laster. De som med Bibelns ord ser grandet i annan människas 
ögon men inte bjälken i sitt eget. Man måste väl ha någon eller något att 
skylla allt på. Enkelhetens logik kan ibland dock leda till oanade svårigheter. 
Det spekuleras om huruvida råttan eller flugan skall överleva allting annat. 
Personligen tror jag dock att syndabocken kommer att leva längst.
Men nu är julen snart här, ja i varuhusen har man nästan börjat tröttna på den 
redan. Att höra en slirig version av Stilla Natt just när man sträckt ut handen 
efter en burk Colmans senap är ju en veritabel rysare i novembermörkret.
Det blir allt svårare att fira de stora helgerna. Allt färre vet varför de firas och 
den allmänna röran och vilsenheten breder ut sig. De små glädjeämnena blir 
också svårare att upptäcka och ta till sig. Man tar det mesta för givet ända 
tills en större kris inträffar och man plötsligt inser att det som man nästa 
jagat livet ur sig för, inte visar sig vara speciellt viktigt. 
Julen är en årlig påminnelse om, att det ofattbart stora även finns i det lilla. 
Utestängdhet och hemlöshet kan också aktualiseras när man tittar på en 
julkrubba. Julgransglittret bygger på en gammal kristen legend om hur den 
heliga familjen undslapp Herodes soldater tack vare att det bildats rimfrost i 
ett väldigt spindelnät som dolde öppningen till den grotta där familjen gömt 
sig.
Få saker är vackrare än Julnattens stillhet, då man nästan kan höra själen an-
das inför evigheten. Som barn hörde jag ofta min mormor berätta en gammal 
skröna om att man inte skulle komma för tidigt till julottan, eftersom de döda 
först skulle fira sin otta. Ja, bara en gammal stenmur skiljer de dödas by från 
de levandes. Julen visar på allt som är förunderligt och märkligt. Kanske har 
Du ögon som kan se Guds härlighet.
Jag vill så önska alla arbetskamrater, förtroendevalda och församlingsbor 
en riktigt fin och välsignad jul. Den begär inget mer av Dig än att Du skall 
vara närvarande och öppen för det förunderliga. Undrens tid är nämligen inte 
förbi.

Sven-Erik Palmbring
Kyrkoherde

TOMTEBLOSS
 Alla rökare slutar till sist, en del dock lite tidigare än 
andra. Våra laster är många och ofta ytterst mänskliga. 
Detsamma gäller alla våra fördomar. 
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Under den senaste 10-årsperioden har vi erbjudit lågstadieklasserna på 
Dösjebroskolan och Skönadalsskolan julvandringar. Vandringarna har tre 
olika infallsvinklar -herdarnas perspektiv, de tre vise männens  och Josef 
och Maria. Bilden är från förra årets vandring med vandring ur herdarnas 
perspektiv. Årets julvandring kommer att spegla Josef och Maria. Barnen 
får föja med in i Marias hem och i Josefs verkstad. Om du är intresserad 
attt ta del av årets vandring kontakta Ninni Pihlblad tel: 073 6552453. 
Skolorna besöker Västra Karaby kyrka veckorna 48-50.

Välkommen Peter !
Pastoratet har anställt en ny vaktmäs-
tare i Dagstorp och V:a Karaby: 
Peter Hansson bor här i Dösjebro och 
många känner honom. Du skall känna 
Dig varmt välkommen i vårt arbetslag 
och vi hoppas att Du skall finna Dig 
väl tillrätta bland kollegor, förtroende-
valda och församlingsbor! Peter börjar 
sin tjänst här vid årsskiftet. Foto: Kenneth Malmgren
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Gudstjänster 
och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med 

reservation fär ändringar

december
9 december, 2 i advent.
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Körkonsert med SPF-körerna i 
Gillhög och Club 75 i Kävlinge 
”Stjärneljus i juletid”
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Orgelkonsert

16 december, 3 i advent.
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Luciagudstänst
Julfest i Granstugan efter guds-
tjänsten, anmälan krävs

23 december, 4 i advent.
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

24 december, julafton
Hofterup kyrka kl. 10.00
Krubbgudstjänst
Västra Karaby kyrka kl. 14.00
Julbön
Solist: Ann Sofie Persson
Hofterup kyrka kl. 23.30
Mässa
Solist: Therese Hasselgren

25 december, juldagen
Västra Karaby kyrka kl. 07.00
Julotta
Kyrkokören medverkar

26 december, annandag jul
Dagstorp kyrka kl. 16.00
Julvesper
Kyrkokören medverkar

30 december, sönd. e jul
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Musikgudstjänst
Skånepolisens kör

31 december, nyårsafton
Hofterup kyrka kl. 14.00
Nyårsbön
”Time On My Hands” 
Marie Valentin

2008
januari 
1 januari, nyårsdagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa 
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Musikgudstjänst
Papa Bue´s Viking Jazzband,
biljetter krävs

6 januari, trettondedag jul
Hofterup kyrka kl. 16.00
Gudstjänst
Solist: Ann Sofie Persson

13 januari, 1 e. trett.d.
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa



  Lev idag, imorgon kan det vara för sent !  
  Blott tama fåglar längtar, de vilda flyger.

januari 
20 januari, Septuagesima
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

23 januari, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsgudstjänst

25 januari, fredag
Granstugan kl. 15.00 
Vardagsmässa

27 januari, Kyndelsmässod.
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

februari
3 februari, Fastlagssöndag
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Ljusgudstjänst

10 februari, 1 i fastan
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

14 februari, Alla Hjärtans dag
Kyrkstugan, Hofterup kl. 19.00
Lutherhjälpskväll med Ingela Wahl-
gren. Kaffe serveras.

17 februari,  2 i fastan
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa 

24 februari,  3 i fastan
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

27 februari, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsgudstjänst

29 februari, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa 

mars
2 mars, Midfastosöndag
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

9 mars, J. Marie Beb.d
Granstugan kl. 11.00
Familjegudstjänst (våfflor)
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Musikgudstjänst
Irländsk musik av ensemblen
”Sällskap” (kaffe serveras)

Om allt går som planerat kommer 
Mikael Wiehe och Jacques Werup 
till Västra Karaby kyrka torsdagen 
den 27 mars. Vi återkommer med 
information om  tid och biljettinköp.

GRATTIS !
Dagstorps kyrkliga syförening 
firar i år 80-årsjubileum. Syför-
eningarnas ideella arbete kan inte 
nog framhävas och berömmas. Vi 
tackar för olika bidrag, insatser 
och engagemang och önskar sam-
tidigt en pigg jubilar allt gott och 
många års fortsatt verksamhet.
Sven-Erik Palmbring

TANKAR PÅ KARABY BACKAR:



VÅR-
terminen startar

med 

Öppna timmar    
tisdagarnas mixgrupp (pojkgrupp)
Dösjebros konfirmander

onsdagarnas mixgrupp (flickgrupp)  
Hofterups konfirmander
Laterna Magica
Kyrkokören

Babycafé    

fredagarnas mixgrupp (årskurs 4-6) 
Juniorer

Fritidsgården, Hofterup

Sopplunch 

15/1

16/1

17/1

18/1

19/1
31/1

Skånepolisens kör gästar Västra 
Karaby kyrka den 30 december vid 
musikgudstjänsten kl. 16.00.

Året avslutas med Marie 
Valentin i samband med 
nyårsbön i Hofterups kyrka 
kl. 14.00. ”Time On My 
Hands”

Musik under vintern och våren

2008

Är du intresserad av att vara med i vår samtalsgrupp om kristen tro? 
Hör av dig till Anna Sofia Bonde tel: 776456, 073 06552455



Det nya året startar med Papa Bue´s 
Viking Jazzband i Västra Karaby kyrka 
den 1 januari kl. 18.00. Biljetters säljes hos 
Handelsboden, Dösjebro och Hellbergs 
bokhandel, Kävlinge.

Ann Sofie Persson från Virke 
är snart färdigutbildad or-
ganist. Hon framträder som  
solist både på julbönen den 
24 december i Västra Karaby 
kyrka och vid gudstjänsten 
i Hofterups kyrka den 6 ja-
nuari. Ann Sofie har vikarierat 
som kyrkomusiker hos oss de 
senaste sommrarna när Martin 
Hasselgren haft semester och 
varit mycket uppskattad.

Ensemblen ”Sällskap” spelar Ir-
ländsk musik vid musikgudstjänsten 
i Västra Karaby kyrka den 9 mars 
kl. 18. Sällskapet gästade Hofterups 
kyrka i somras. Du som missde 
dem vid detta tillfälle får nu en ny 
möjlighet.

TACK  HANDELSBODEN
Jag vill på pastoratets vägnar tacka Bengt och Yrsa för många års gott 
och givande samarbete, samt önska Er båda lycka till med framtiden. 
Samtidigt vill jag önska de nya ägarna, Ingvar och Anna-Lena Brontz  
välkomna till Dösjebro, med förhoppning om att det fina samarbetet 
med Handelsboden skall fortsätta och att det skall gå bra för Er här i 
byn på alla sätt.

Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde



Var och vem
Pastorsexpeditionen är belägen i Granstugan, Dösjebro:

 H O Möllers väg 10, 244 71 Dösjebro    77 10 35
öppet vardagar 10-12

e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby

fax: 77 64 57 

Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring, expedition ....   77 64 55   
 hem ..............   77 21 13

 mobil ............ 073 0510961
e-post: svenerik.palmbring@telia.com

Komminister, Anna Sophia Bonde, expedition ....  77 64 56
  mobil.............  073 06552455  
Prästerna finns till hands för enskilt samtal eller bikt efter överenskommelse

Församlingsass., Britt-Marie Holmgren,mobil ........   073 6552451
Kyrkomusiker, Martin Hasselgren, mobil ................   073 6552452
Kyrkorådens ordförande:
Pastorat: Torsten Andersson ..........................................    77 57 90
Dagstorp: Mats Berg ......................................................    77 18 07
V. Karaby: Carina Wenliden .........................................    77 19 96
Hofterup: Ulf Lundgren ................................................    77 59 75

Församlingshem:
Granstugan, Dösjebro .....................................................    77 10 79
Kyrkstugan, Hofterup .....................................................    77 57 01
Dagstorp församlingssal .................................................    77 19 69

Kyrkogårdsärenden:
Kontakta pastorsexpeditionen eller vaktmästana för respektive kyrka:
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarssson ............ 070 6700043
Dagstorp kyrkogård, Peter Hansson ..................... 070 3704368
Hofterup kyrkogård, Anders Karlsson .................... 070 2572497 

Periodisk tidskrift
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring

  


