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DAGEN ÄR NÄRA !
Om tidens flykt tänkte och skrev redan antikens filosofer och poeter, t.ex. Vergilius. Jag har nu nått
därhän att jag inser att jag har framtiden bakom mig, åtminstone som kyrkoherde och präst och det
innebär som ni säkert förstår, pension! Jag har meddelat arbetsgivaren detta och jag stannar tills det
att min efterträdare är på plats, dock senast till 30 april 2012.
Det sägs att livet levs framlänges men förstås baklänges och givetvis finns det mycket att begrunda när jag ser tillbaka på mina
år här i pastoratet. Ljus och skuggor har växlat i mitt liksom i andras liv, i möten i glädje och i sorg. Jag har aldrig lärt mig så
mycket genom att lyssna på mig själv, däremot i mötet med andra människor och inte minst i det goda samtalet. Balansgången
mellan att dels vara präst och dels arbetsgivarrepresentant och arbetsledare är varken enkel eller självklar och andra får bedöma hur jag klarat uppdraget som kyrkoherde; men få är dagarna då jag själv känt mig riktigt nöjd.
Om framtiden vet jag lika lite som ni andra. ”O led milda ljus i dunkel dimfylld värld” står det i psalm 275 och så får man
känna och hoppas inte minst i min verklighet. När jag skriver dessa rader lyssnar jag på hur Lapp-Lisa sjunger Ejnar Westlings
klassiska sång ”Barnatro”. Naturligtvis tänker jag på den barnatro som jag fick med mig hemifrån. Visst kan den tyckas naiv,
men den lämnar plats för något mycket större och starkare, nämligen Kristus själv. Jag är inte så ung längre att jag vet och kan
allt, men bevisligen vet jag mer nu än i yngre dagar, inte minst vet jag hur mycket jag inte vet; men jag tror och hoppas på att
himlen är vårt rätta hem och ursprung.
Med tanke på allt detta, och inte minst inför stundande Advent och juletid vill jag gärna tacka så många för så mycket och inte
minst vill jag önska er alla, församlingsbor, arbetskamrater och förtroendevalda ljusa och välsignade helger och en framtid full
av tro, hopp och kärlek.
Sven-Erik Palmbring
Kyrkoherde

Även 2:a advent, den 4:e december,
blir det ”extra” musik i våra kyrkor

I Hofterups kyrka blir det
ADVENTSMÄSSA MED MAIASTRA kl 11.00
Den svenska folkmusiktraditionen lyser aldrig starkare än kring jul,
och få saker har väl mer julstämning än just folkmusik. Därför turnerar trion Maiastra med en julkonsert, med trestämmig sång, fiol, flöjt
och gitarr.
Kl 18.00 blir det
JULKONSERT MED TRELLEBORGS KAMMARKÖR
i Västra Karaby kyrka
Trelleborgs Kammarkör bildades 1987
och är en blandad kör med cirka 25 aktiva sångare.

2011

avslutas med

Marie Valentin och Bengt Ahlcrona,
”As Time goes by”
nyårsafton den 31/12 kl. 14.00 i
Hofterups kyrka
Den 19 februari återkommer Marie
med sina Blue Five till
Västra Karaby kyrka kl. 16.00.

2012
Biljetter krävs och
kan köpas i
Handelsboden,
Dösjebro eller
Hellbergs
bokhandel,
Kävlinge.

inleds med

Gunhild Carling´s Big Band
i Västra Karaby kyrka
den 1 januari kl. 18.00

Gudstjänster

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

november

27 november, 1 i advent
Hofterup kyrka
kl. 11.00 Adventsgudstjänst
Kyrkokören medverkar
Västra Karaby kyrka
kl. 18.00 Konsert
Ingemar Nordström och Sven-Åke Norrman,
biljetter krävs

december

4 december, 2 i advent
Hofterup kyrka
kl. 11.00 Adventsmässa
Maiastra
Västra Karaby kyrka
kl. 18.00 Julkonsert
Trelleborgs kammarkör
6 december, tisdag
Dagstorp kyrka
kl. 18.30 Adventsandakt
Därefter julauktion i församlingssalen
11 december, 3 i advent
Västra Karaby kyrka
kl. 16.00 Luciagudstjänst
med efterföljande julfest i Granstugan,
anmälan krävs.
18 december, 4 i advent
Hofterup kyrka

kl. 18.00

Musik och Meditation

Julens gudstjänser
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: Ingela Wahlgren
25 december, Juldagen
Västra Karaby kyrka
kl. 07.00 Julotta
Kyrkokören medverkar
26 december, Annandag jul
Hofterup kyrka
kl. 16.00
Kyrkokören medverkar

Julvesper

31 december, nyårsafton
Hofterup kyrka
kl. 14.00 Nyårsbön
Marie Valentin och Bengt Ahlcrona, ”As Time goes by”

januari

1 januari. Nyårsdagen
Västra Karaby kyrka
kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka
kl. 18.00 Konsert
Gunhild Carling´s Big Band. Biljetter krävs

6 januari, Trettondedag jul
Hofterup kyrka
kl. 16.00
8 januari, 1 e. tretton.d.
Västra Karaby kyrka
Västra Karaby kyrka
Skånepolisens körs

kl. 11.00
kl. 18.00

15 januari, 2 e. tretton.d.
Hofterup kyrka
kl. 11.00
22 januari, 3 e. tretton.d.
Hofterup kyrka
kl. 18.00
25 januari, onsdag
Granstugan

kl. 15.00

Gudstjänst
Mässa
Konsert

Mässa

kl. 11.00

kl. 11.00

Mässa

29 februari, onsdag
Granstugan

kl. 15.00

Vardagsbön

Musik och Meditation 4 mars, 2 i fastan
Västra Karaby kyrka
Vardagsbön

februari

12 februari, sexagesima
Hofterup kyrka

26 febuari, 1 i fastan
Hofterup kyrka

mars

29 januari, 4 e. tretton.d.
Västra Karaby kyrka kl. 11.00
Mässa
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Konsert
Duke Ellingtonkonsert med storband och kör
5 februari, Kyndelsmässodagen
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Kyrkokören medverkar

19 februari, fastlagssöndagen
Västra Karaby kyrka kl. 16.00 Jazzgudstjänst
Marie Valentins Blue Five, fastlagsbullar serveras
Hofterup kyrka
kl. 18.00
Musik och Meditation

11 mars, 3 i fastan
Hofterup kyrka

kl. 11.00

Mässa

kl. 11.00

Mässa

18 mars, Midfastosöndagen
Hofterup kyrka
kl. 18.00
25 mars, Jungfru marie bebådelsedag
Granstugan
kl. 11.00
våfflor serveras

Musik och Meditation
Familjegudstjänst

Ljusgudstjänst

Mässa

Pastorsexpeditionen ska renoveras mellan jul och nyår.
Därför är det stängt mellan den 23 december och 2:a januari.
Vid brådskande ärende ring kyrkoherde Sven-Erik Palmbring.

Syföreningarna har som vanligt julauktioner:
Dagstorp syförening startar med auktion i
Dagstorps församlingssal den 6 december efter
adventsandakten i Dagstorp kyrka kl. 18.30.
Hofterups syförening har sin auktion den
7 december i Hofterups byastuga kl. 18.30.
Alla hjärtligt välkomna !

Kyndelsmäss
Kyndel är ett fornsvenskt ord
som betyder ljus eller bloss.
Kyndelsmässodagen har även
kallats Jungfru Marie kyrkogångsdag eller Marie ljusmässa. Denna urgamla ljusfest
har sin plats i den s.k. julkretsen och det är kanske på sin
plats att påpeka, att julen är en
mycket lång högtid. Den inleds
på julafton/julnatten (kanske
lite tidigare på varuhusen)
och den avslutas faktiskt först
med just Kyndelsmässodagen.
Med andra ord finns det ingen
anledning att börja jula redan
till första Advent.

Handarbetsgruppen

(tidigare kallad stickgruppen)
har skickat sina första bidrag via
Litauenhjälpen i Lomma.
Litauenhjälpen i Lomma startade för
10 år sedan och transporterar skänkta
saker flera gånger per år med långtradare till Litauen.
Du som är intresserad av att sticka,
virka , sy eller vad just du kan bidra
med är välkommen.till handarbetsgruppen som träffas en tisdagskväll
per månad i Granstugan mellan 18.3021.00.
Terminen startar den 10 januari 2012.
Öppna timmar
Handarbetsgrupp
Mixgrupp
Kör

Terminstarter:
10/1
Babycafé
10/1
Fritidsgården
11/1
Laterna magica
11/1
Sopplunch

12/1
14/1
18/1
19/1

2012 firar vi Kyndelsmässodagen med en ljusgudstjänst
i Västra Karaby kyrka 5 februari kl. 16.00. Kören är
på plats och efter gudstjänsten serveras kaffe. Kom och
tänd ett ljus för någon eller något och har Du ett eller
flera ljus som Du vill ha speciellt välsignade går det bra
att ta med dem!
Sven-Erik Palmbring

Under de sista 10 åren
av sitt liv skrev
Duke Ellington
tre stycken Sacred Concerts.

Den 8 januari 2012 blir det konsert
med

Skånepolisens kör

i Västra Karaby kyrka kl. 18.00

1965 kom A concert of Sacred Music,
1968 Second Sacred Concert och
1973 Third Sacred Concert.
Själv beskrev han dessa verk som det mest
betydelsefulla han någonsin gjort.
Under slutet av 2011 och början av 2012 framförs en mix av dessa musikaliska
verk i form av en serie kyrkokonserter. Projektet är ett samarbete mellan
Kören Kairos och Flashback Big Band.
i Västra Karaby kyrka den 29 januari kl. 18.00 där även solisten Mia Hjorth
medverkar.

Tid och evighet
Jag tänker aldrig på framtiden, den kommer tids nog.
(Albert Einstein)
Människorna längtar efter odödlighet, fast många vet
inte vad de skall hitta på en regnig söndag. (Susan Erzt)
Det är inte vad du har, vad du är eller vad du sysslar
med som gör dig lycklig. Det är vad du tänker om det.
(Dale Carnegie)

Terminsavslutningar:
Soppluncherna avslutas den 8 december kl. 12.00. Dessutom
julmusik med Ingela Wahlgren och Rune Lindqvist.
Granen står så grön och grann i
stugan…
…eller välkommen, liten som stor,
på den årliga julavslutningen!
Den startar i Västra Karaby kyrka
den 11 december kl. 16.00 med Luciagudstjänst. Efter
Gudstjänsten blir det fika, dans kring granen och besök av
tomten i Granstugan. Anmälan senast den 7:e december.

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
Komminister, Åsa Kalén
expedition:
77 64 56
mobil:
073 6552455
e-post:
asa.kalen@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker, Martin Hasselgren
mobil:
073 6552452
e-post:
martin.hasselgren@svenskakyrkan.se

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
77 10 79
Kyrkstugan, Hofterup
77 57 01
Dagstorp, församlingssal 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

