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Julstjärna

Nr 4: 2009

De första hängande adventsstjärnorna tillverkas som adventsdekoration på
Evangeliska brödraförsamlingens
missionsskola i den tyska byn
Herrnhut på 1880-talet.
Under 1910-talet började enstaka handgjorda stjärnorna
dyka upp i Sverige. På 1930talet hade en fabrik vuxit
fram i Herrnhut som började exportera stjärnor under
namnet ”Weinachtsstern”
och ”Original Herrnhuter
Stern”. De hängdes ofta fritt
i rummet på taklampans plats.
På bilden syns en Herrnhutisk
stjärna med plats för lampa från
1943. Det är en 25-taggad pappersstjärna med 17 fyrkantiga och 8 trekantiga spetsar.
Foto: Bertil Wreting

DRÖMMARNAS TID
De flesta av oss har en inre bild av hur allting skall se ut. När vi läser böcker föreställer vi
oss ofta hur människor och platser ser ut.
Få saker är så idylliserade som Julen, även om den numera mest tycks vara köptemplens
helg, eller snarare kvartal. Julen är emellertid i sin bästa mening en gåva och en erinran, inte
en prestation, och den har heller ingen prislapp.
Visst kan man lätt frammana en bild av Julen, signerad Jenny Nyström eller Carl Larsson, med rimfrostiga rutor,
dignande bord, tindrande barnaögon och slädfärden till fädernas kyrka.
Men Julens budskap kan egentligen en blind se och en döv höra. Främst behövs förmågan att se och lyssna inåt
och den skärpan kan varken kontrolleras hos optikern eller på vårdcentralen.
Julen blir så lätt bara rekvisita och utanpåverk, något som skall klaras av mer än upplevas, och hur skall vi hinna
med det (också)?
Bra är att erinra sig att Julen även handlar om hemlöshet, utanförskap och utsatthet, likt situationen hos ett nyfött
och hjälplöst barn.
Vi gör oss beroende av så mycket som i längden ofta mest blir till en belastning, samtidigt som det splittrar oss.
Varför mår vi så dåligt, när vi egentligen har det så bra?
Kanske därför att kärlek, värme, närhet och omtanke främst har med levande väsen att göra - med människor
och djur och med Gud, inte med döda saker. Detta samtidigt som vi också alltid lever i en spänning mellan ljus
och mörker, ideal och verklighet, drömmar och vakenhet. Människornas utsatthet minskas inte heller av insikten
om att kärlek och hat kan dela kylskåp och att festen bor granne med tragedin.
Julen berättar att vi är delar i ett mycket större sammanhang, vars mönster i sin helhet är okänt för oss. Vad som
än händer i våra liv äger vi emellertid alla barnaskapet hos Gud. Du är sedd och Du är tillhörig, även när ljusen
slocknat och klockorna tystnat.
Jag vill så önska alla församlingsbor, arbetskamrater och förtroendevalda en välsignad adventstid och en glädjerik Jul!
Sven-Erik Palmbring, kyrkoherde

Syföreningarnas julauktioner:
Dagstorp tisdagen den 1 december.
Adventsandakt i Dagstorp kyrka
kl. 18.30 därefter auktion i
församlingssalen
Hofterup tisdagen den 8 december
kl. 18.30 i Byastugan, Hofterup.
Välkomna !!!
Församlingskvällar
under våren:
den 18 februari
kl. 19 i Kyrkstugan,
Hofterup
Agnes Berg och
Karin Turessons
med en hyllning till
Alice Babs.
den 18 mars kl. 19 i
Granstugan, Dösjebro
”Skånska hjärtan”
med
Cum Linguis Scaniis
och
Sven-Erik Palmbring

De tre vise männens gåvor
Om de män som följde Betlehemsstjärnan
berättar Bibeln inget annat än att de var
österländska stjärntydare, och att deras
gåvor var guld, rökelse och myrra.
Men legenden berättar att dessa gåvor frambars av tre män i olika åldrar.

Den förste var en ung man, som sökte efter en konung att
hylla, någon som var värdig de ideal han hade satt upp.
Till denne konung ville han ge en gåva som anstår en
härskare - guld.
Den andre var en medelålders man, som längtade efter
någon som kunde ge hans liv mening. Han sökte Gud, och
för att ära Gud när han fann honom bar han med sig något
att frambära som ett offer - rökelse.
Den tredje mannen var gammal, med ett långt liv bakom
sig. Han plågades av de fel och misstag han begått, och
sökte en Frälsare. Med den vishet som bara kommer med
åldern förstod han att denne Frälsare måste vara någon
som inte var främmande för lidandets väg. Hans gåva var
därför den helande myrran.
Tre män, tre gåvor som alla tre fick plats vid Jesusbarnets fötter.

Gudstjänster

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

november

29 november, 1 i advent
Hofterup kyrka kl. 11.00
Adventsgudstjänst
Kyrkokören medverkar
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Konsert
Ingemar Nordström och SvenÅke Norrman
Biljetter krävs

december

1 december, tisdag
Dagstorp kyrka kl. 18.30
Adventsandakt med efterföljande
auktion i församlingssalen
6 december, 2 i advent
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Orgelkonsert

13 december, 3 i advent
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Luciagudstjänst med efterföljande
julfest i Granstugan. Anmälan.
20 december, 4 i advent
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
24 december, Julafton
Hofterup kyrka kl. 10.00
Krubbgudstjänst
Västra Karaby kyrka kl. 14.00
Julbön
Solist: Therese Hasselgren
Hofterup kyrka kl. 23.30
Midnattsmässa
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
27 december, söndagen e. jul
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Musikgudstjänst
Skånepolisens kör
31 december, nyårsafton
Hofterup kyrka kl. 14.00
Nyårsbön
Marie Valentin

januari

1 januari. Nyårsdagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Konsert
Carling´s Family Orchestra.
Biljetter krävs

3 januari, Söndagen e. nyår
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
6 januari, Trettondedag jul
Hofterup kyrka kl. 16.00
Gudstjänst
10 januari, 1 e. tretton.d.
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
17 januari, 2 e. tretton.d.
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa
24 januari, 3 e. tretton.d.
Dagstorp kyrka kl. 18.00
Jazzgudstjänst
”Dom ni vet”
27 januari, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön
29 januari, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

31 januari, septuagesima
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa

februari
7 februari, Kyndelsmässodagen
Hofterup kyrka kl. 18.00
Ljusmässa
14 februari, fastlagssönd.
Dagstorp kyrka kl. 16.00
Jazzgudstjänst
Marie Valentins Blue Five,
fastlagsbullar serveras.
Hofterup kyrka kl. 18.00
Konfirmandgudstjänst
17 februari, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön
19 februari, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

21 februari, 1 i fastan
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
28 febuari, 2 i fastan
Hofterup kyrka kl. 11.00
Mässa

mars

7 mars, 3 i fastan
Dagstorp kyrka kl. 11.00
Mässa
14 mars, midfastosöndagen
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
21 mars, J Marie beb.d.
Granstugan kl. 11.00
Familjegudstjänst
24 mars, onsdag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsbön
26 mars, fredag
Granstugan kl. 15.00
Vardagsmässa

Musikgudstjänst i Västra Karaby kyrka den 27 december kl 16.00 med Skånepolisens kör.

Marie Valentin

avslutat år 2009 med
nyårsbön i Hofterups kyrka nyårsafton kl
14.
”Time On My hands”
och återkommer
den 14 februari till Dagstorp kyrka kl.
16.00 då det blir jazzgudstjänst med
Marie Valentins Blue Five
och efteråt serveras fastlagsbullar i
Dagstorps församlingssal.

TANKAR
PÅ
KARABY BACKAR
Världen är full av
underverk,
men vi är så vana vid
dem,
att vi kallar dem
vardagliga.
( H.C. Anderson )

Carling´s Family
Orchestra
inleder musikarrangemangen år 2010
med konsert i
Västra Karaby kyrka
på nyårsdagen kl 18.00.
Biljetter kan köpas i Handelsboden,
Dösjebro och hos Hellbergs bokhandel i
Kävlinge.

Ingenting är omöjligt
för den som inte
behöver göra det själv.
( Earl Wilson)
Om Du inte har något
att göra,
så gör inte det här.
(amerikanskt ordspråk)

Jazzgudstjänst
med

”Dom ni vet”

i Dagstorp kyrka
den 24 januari
kl 18.

Nystartad

mosaikgrupp
varannan måndag i
Kyrkstugan, Hofterup
kl. 19-22.
Kontakta:
Elisabeth Anderberg för
mer information
på tel: 073 6552453

Vårterminen
startar
from vecka 2

ÄR DU TJEJ?
Och är du 13 år eller äldre?
Kom på Tjejträffar i Granstugan,
Dösjebro.Vi träffas på måndagskvällar för att prata, baka, pyssla,
laga mat, titta på film och... JA,
vad Ni själva vill.
Vi startar måndagen den 18
januari kl.19.00. HO Möllers väg 10, Dösjebro.
Välkomna!
Frågor och kontakt: Åsa Kalén 0736-55 24 55,
eller asa.s.kalen@predika.nu
Hallå där! Tycker du om att sjunga?
Kom till Musikalgruppen på torsdagar
mellan 14.30 och 15.15.
Vi sjunger både välkänt och okänt, i
kyrka och i församlingssal. Så, du som går i
årskurs 2-6, välkomna till oss.
Martin Hasselgren & Åsa Kalén
Kontakt: Martin 0736-552452, Åsa 0736-552455
eller mail: martin.hasselgren@svenskakyrkan.se,
asa.s.kalen@predika.nu

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
vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
e-post:
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
Komminister, Anna Sophia Bonde
expedition: 77 64 56
e-post:
a_s_bonde@hotmail.com
Vik. komminister, Åsa Kalén
mobil:
073 6552455
e-post:
asa.s.kalen@predika.nu
Prästerna finns tillhands för enskilt samtal
eller bikt efter överenskommelse

Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
mobil:
073 6552452
e-post:
martin.hasselgren@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent, Britt-Marie Holmgren 073 6552451
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
Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor:
Ulf Nordström
77 62 76
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: Britta Walldén
77 23 68
Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Sven-Erik Palmbring

