K
Y
R
K
N
Y
T
T

Nr 4: 2008

Julkrubban i
olivträd finns
i Hoferups
kyrka.
Välkommen
att se den i
verkligheten
på krubbgudstjänsten
julafton kl. 10.

God Jul
och
Gott Nytt År

LJUSHUVUDEN
Vissa människor har spritt mer ljus “i saken” och kring sig själva än andra. Nobelpriset,
åtminstone i litteratur, verkar numera mest vara ett pris i politisk korrekthet, men vad kan
inte hända när just snillen spekulerar.
1921 hette pristagaren i fysik, Albert Einstein. En tröst för de många skoltrötta, då det har
antytts att lille Albert inte var något större ljus i skolan. Trots alla berömda teorier, teser och
slutsatser lär han ändå ha sagt: ”Gud spelade inte tärning med skapelsen.” Einstein tyckte
till sist sig ana en större mening eller sanning med kosmos än vad den mänskliga hjärnan kunnat begripa.
När jag gick i skolan på 50-talet fick vi lära oss en del om en annan ljusspridare - en om möjligt ännu märkligare sådan än Einstein. Vi fascinerades av rapporter från doktor Schweitzers djungelsjukhus i Lambarene i Afrika.
Schweitzer var präst, bibelforskare, läkare, musiker och missionär och även en mycket stor kännare av Bachs
orgelverk – dessutom själv en framstående organist. Han fick också Nobels fredspris 1912. Vem kommer idag
ihåg detta snille, som dog på sitt djungelsjukhus 1965?
Den märkligaste av alla ljusspridare är i mitt tycke Jesus från Nasareth. Han skrev inga böcker, ägde bara kläderna på kroppen och han fick inga priser eller utmärkelser. Däremot var han värd för världshistoriens mest
berömda “middag”: nattvardens instiftande.
Trons kraft är enorm och ljuset från Nasareth lyser än, i varje fall med hoppfulla glimtar i en allt mörkare och
galnare värld. Inget intellektuellt ljus kan mätas med det som lyser upp och ger själen värme och förtröstan.
Julen kan i allra högsta grad även handla om hemlöshet och förvirring, stress och utanförskap. Jesus visste allt
om detta, men han ingav och inger ändå hopp: “Den som tror på mig skall inte vandra i mörkret”. Ja, allt som är
av verklig betydelse finns i din själ och i Ditt hjärta. Allt annat hör förgängligheten till. Kanske är eller kan Du
vara ett ljus för en annan människa.
Glöm aldrig att det stora finns i det lilla och att tecknet för oss därför är ett litet barn, som är lindat och som ligger i en krubba.
Så vill jag önska alla församlingsbor, förtroendevalda och arbetskamrater en riktigt hoppfull och glädjerik advent
och jultid.
Sven-Erik Palmbring

Upptäckargruppen...
...fortsätter att träffas under våren. Vi kommer att prata om Förlåtelse.
När? Måndagar kl. 19.00, i Granstugan; 12/1, 9/2, 9/3, 13/4.
Frågor? Ring eller maila: Åsa Kalén 0736-55 24 55, asa.s.kalen@predika.nu.
Vill Ni inte vara med varje gång går det bra att komma ändå! Kanske för att
prova och se...
Välkomna
TANKAR PÅ KARABY BACKAR:
Vi är alltid starka nog att bära andras olyckor
( La Rochefocauld )
Vandra blott. Vägen vet vart Du skall gå
( Arne Nyman )
Egentligen finns det bara två sorters böcker:
De som ingen läser och de som ingen borde
läsa
( Henry L. mencken )
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”Visor för själen”

med Peter Hägg i Kyrkstugan, Hofterup torsdagen
den 5 mars kl. 19.00

Gudstjänster

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

december

7 december, 2 i advent
Hofterup kyrka kl. 11.00
Gudstjänst med dop

25 december, Juldagen
Dagstorp kyrka kl. 07.00
Julotta
Kyrkokören medverkar

14 december, 3 i advent
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Luciagudstjänst med efterföljande
julfest i Granstugan. Anmälan.

26 december, Annandag jul
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Julvesper
Kyrkokören medverkar

21 december, 4 i advent
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

28 december, söndagen e. jul
Dagstorp kyrka kl. 16.00
Musikgudstjänst
Skånepolisens kör

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
Midnattsmässa
Solist: Ingela Wahlgren

31 december, nyårsafton
Hofterup kyrka kl. 14.00
Nyårsbön
Marie Valentin

2009

1 januari. Nyårsdagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Konsert
John Pohlmans All Stars,
biljetter krävs
4 januari, Söndagen e. nyår
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
6 januari, Trettondedag jul
Hofterup kyrka kl. 16.00
Gudstjänst
11 januari, 1 e. tretton.d.
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
18 januari, 2 e. tretton.d.
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

januari
25 januari, 3 e. tretton.d.
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
28 januari, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön
30 januari, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

februari
1 februari, 4 e. tretton.d.
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
8 februari, Kyndelsmässodagen
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Musikmässa med Kirsebergs
Kammarsångare
Hofterup kyrka kl. 18.00
Konfirmandgudstjänst
15 februari, Sexagesima
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

22 februari, fastlagssönd.
Dagstorp kyrka kl. 16.00
Jazzgudstjänst
Marie Valentins Blue Five,
fastlagsbullar serveras.
25 februari, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön
27 februari, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

mars

1 mars, 1 i fastan
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
5 mars, torsdag
Kyrkstugan kl. 19.00
Lutherhjälpskväll
8 mars, 2 i fastan
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

15 mars, 3 i fastan
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
22 mars, J Marie beb.d.
Granstugan kl. 11.00
Familjegudstjänst
Avslutning traffickingprojektet
25 mars, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön
27 mars, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa
29 mars, 5 i fastan
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

april
5 april, Palmsönd.
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa

Julafton

Skånepolisens kör

gästar Dagstorp kyrka
den 28 december kl. 16.00

Solist vid julbönen i Västra
Karaby kyrka kl 14.00 Ann Sofie Persson
och vid midnattsmässa i
Hofterups kyrka kl. 23.30 Ingela Wahlgren
Ann Sofie Persson

Marie Valentin

Ingela Wahlgren

avslutar 2008 med nyårsbön i
Hofterup kyrka kl. 14.00
Marie återkommer med
Her Blue Five fastlagssöndagen
den 22 februari i Dagstorp kyrka
kl. 16.00. Efter jazzgudstjänsten
serveras fastlagsbullar i församlingssalen.
”STORMY WEATHER”
inleder året 2009 med svängiga jazzklassiker och John ”Högtrycket”
Pohlmans All Stars i Västra
Karaby kyrka nyårsdagen
kl. 18.00. Biljetter säljes hos Hellbergs

Nytt år - vårterminen startar:
Upptäckargruppen - 12/1
Barnverksamheten - 13/1
Konfirmander - 13/1+14/1
Laterna Magica - 14/1
Kyrkokören -14/1
Juniorer - 16/1
Fritidsgården Hoferup - 17/1
bokhandel, Kävlinge och Handelsboden, Dösjebro. Reservation för
ändringar.

Traffickingprojekt

Under året som gått har pastoratet samlat in pengar till ett projekt i Moldavien genom försäljning av
halsband, änglar och grytunderlägg, m.m., som vi tillsammans med barnen i pastoratets verksamheter har
gjort.
Projekt i Moldavien arbetar mot trafficking av barn och kvinnor. Historien om trafficking börjar ofta på
landsbygden; arbetslösa eller dåligt betalda flickor frestas med löften om välbetalda jobb, kidnappas eller
”lånas” från familjen för ett par hundra dollar.
Projektet syftar till att unga kvinnor som riskerar att utsättas, får utbildning, hälsovård och tillgång till
vatten inomhus.
Som avslutning på pastoratets projekt anordnas en loppmarknad, där Du kan vara med att hjälpa. Har Du
barnkläder eller leksaker som Du kan skänka, kom med det till Granstugan den 20 mars 2009 mellan
14-20, eller 22 mars mellan 9-10.30.
Är ni intresserade av att titta/köpa kom till Granstugan söndagen den 22 mars kl. 11.00. Vi inleder
med familjegudstjänst och därefter äter vi pannkakor.
Välkomna !!!					

Notiser:
Treenighet
Enligt beslut från Domkapitel och stiftsstyrelsen får vårt pastorat fortsätta verksamheten I form av de tre enskilda
församlingarna: V:a Karaby, Hofterup och Dagstorp. Vi finns till för Dig, men Du måste också värna om Din församling och närheten till Din kyrka.
Tack !!!
Västra Karbys kyrkliga syförening för det fina förvaringsskåpet till Granstugan.
Sven-Erik Palmbring

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:
77 10 35
fax:
77 64 57
e-post:
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring,
expedition: 77 64 55
hem:
77 21 13
mobil:
073 0510961
e-post:
svenerik.palmbring@telia.com
Vik. komminister, Åsa Kalén
expedition: 77 64 56
mobil:
073 6552455
e-post:
asa.s.kalen@predika.nu
Prästerna finns tillhands för enskilt samtal
eller bikt efter överenskommelse
Församlingsassistent, Britt-Marie Holmgren
mobil:
073 6552451
Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
mobil:
073 6552452

Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarsson
070 6700043
Dagstorp kyrkogård, Peter Hansson
070 3704368
Hofterup kyrkogård, Anders Karlsson
070 2572497
Församlingshem:
Granstugan, Dösjebro
Kyrkstugan, Hofterup
Dagstorp, församlingssal

77 10 79
77 57 01
77 19 69

Kyrkonämndens och kyrkorådens ordförande:
Kyrkonämnden: Torsten Andersson
77 57 90
Västra Karaby församling: Carina Wenliden
77 19 96
Dagstorp församling: Mats Berg
77 18 07
Hofterup församling: Ulf Lundgren
77 59 75

Periodisk tidskrift
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring

