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ÅR

önskar

Västra Karaby Pastorat

Vintervy från tornet i 

Västra Karaby kyrka.

Foto: Yngve Ivarsson



Nu så är det jul igen…

En gravid kvinna kommer ridande på en åsna genom Betlehem. Hennes man vandrar bredvid. 
Det är inget märkvärdigt med det. Hon ska föda sitt barn i ett stall utanför stan. Det är inget 
märkvärdigt med det heller. Många barn har fötts och föds fortfarande under mer utsatta om-
ständigheter.

Med detta barn är Gud. På det här sättet väljer Gud, universums skapare, att bli tydlig för oss. 
Han kommer som en av oss. Han blir liten och utsatt. Han har, precis som vi, behov av kärlek 
och närhet för att kunna växa och utvecklas. Han delar våra villkor. Han blir vår bror och vän.

Dock har bilden av Gud förändrats sedan den första julen. Det är så lätt att vi ser Gud som en 
tillvarons makthavare. Men den makt som Gud väljer att ha är bara kärlek. Den Gud som jag 
alltmer får lära känna vill aldrig tvinga sig på oss. Guds enda vapen är kärleken. Han vill vara 
med oss, dela allt som händer i våra liv och väcka våra hjärtan till medmänsklighet och kärlek.

Julen vill påminna om att Gud är nära och en av oss. Han är barnet i krubban och blir mannen 
på korset och han är allt det som händer däremellan. Då kan inget i våra liv vara för litet eller 
för mänskligt för Gud!

Under julen möter vi det lilla Jesus-barnet i krubban. Barnet ser på var och en av oss med glädje och förväntan. På det sättet vill 
Gud väcka vår kärlek, så att vi kan se honom i alla människor som vi möter.

Så stort har människolivet blivit sedan han kom till jorden, att överallt där en människa är, där är också han, Guds son, vår sanne 
vän och Frälsare. Detta är julens under, som är så stort i sin litenhet att vi kan behöva stanna upp, för att lägga märke till det. Men 
det är för oss, för dig och mig, som han föds till jorden.

Julen är mycket mer än stress, matlagning, tomten och julklappar. Julen är ljus, frid, kärlek, omtanke och glädje. Julen i våra hjär-
tan är också Guds enfödde son i våra hjärtan. Besök gärna någon eller några av våra gudstjänster under advents- och jultiden för att 
få uppleva och påminnas om detta.

En välsignad adventstid, god jul och gott nytt år tillönskas er alla!

Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde



2013 inleds med 
Gunhild Carling´s Big Band 

i Västra Karaby kyrka 

den 1 januari kl. 18.00

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

på www.kulturcentralen.nu

Den 6:e januari kommer Skånepolisens 

kör till Västra Karaby kyrka kl. 18.00

Julkonsert 

i Västra Karaby kyrka den 16 december kl 
18.00 med Helsingborgs kammarkör.
Helsingborgs Kammarkör leds sedan april 
2012 av organisten/dirigenten/sångaren 
Dag Videke.
Sedan 2010 är Dag Videke organist i Lands-
krona församling och undervisar i sång vid 
Musikhöskolan i Malmö.

2012 avslutas med 
nyårsbön i Hofterups kyrka kl. 14.00. 

Ann-Margreth Nyberg – organist och 
frilansande sångare. Studerade på Malmö 
Musikhögskola och avlade högre orga-
nistexamen 1985. Efter studierna blev det 
olika vikariat på kantorstjänster och sedan 
drygt 20 år innehar hon organisttjänsten i 
Eslövs församling.
Utöver tjänsten frilansar hon som sopran-
solist i olika kyrkomusikaliska sam-
manhang. I somras deltog hon i en Mas-
terclass med Hovsångaren Karl-Fredrik 
Magnusson i Ystad. Kursen avslutades 
med en fullsatt kyrka där alla deltagarna  
framträdde.



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

*LJ = Lise-Lott Jönsson, *ÅK = Åsa Kalén

december 
2 december, 1 i advent
Hofterup kyrka kl. 10.00 Adventsmässa, *LJ  *ÅK
  Kören medverkar 

Västra Karaby kyrka kl. 18.00 Julkonsert, *LJ
  Ingmar Nordström och Sven-Åke Norrman

4 december, tisdag 
Dagstorp kyrka  kl. 18.30 Adventsandakt, *ÅK
  Därefter julauktion i församlingssalen

9 december, 2 i advent
Västra Karaby kyrka  kl. 16.00 Luciagudstjänst, *ÅK 

  med efterföljande julfest i Granstugan, 

  anmälan krävs.

16 december, 4 i advent
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ 
Västra Karaby kyrka kl. 18.00 Julkonsert, *LJ 
  Helsingborgs kammarkör

23 december, 4 i advent
Hofterup kyrka  kl. 18.00 Musik och Meditation, *ÅK

Julens gudstjänser
24 december, Julafton

Hofterup kyrka kl. 10.00 Krubbgudstjänst, *ÅK
Västra Karaby kyrka kl. 14.00 Julbön, *LJ
 Solist: Caroline Dahlberg

Hofterup kyrka kl. 23.30 Midnattsmässa, *LJ
 Solist: Torgny Persson

25 december, Juldagen

Dagstorp kyrka  kl. 07.00 Julotta, *ÅK
 Kyrkokören medverkar

26 december, Annandag jul

Hofterup kyrka  kl. 16.00 Gudstjänst, *ÅK
 Kyrkokören medverkar

30 december, söndagen e jul
Hofterup kyrka  kl. 10.00 Mässa, *LJ

31 december, nyårsafton
Hofterup kyrka  kl. 14.00 Nyårsbön, *LJ
 Solist: Ann-Margreth Nyberg 



januari 2013
1 januari. Nyårsdagen
Hofterup kyrka  kl. 16.00 Taizémässa, *LJ
Västra Karaby kyrka  kl. 18.00 Konsert, *LJ
 Gunhild Carling´s Big Band. Biljetter krävs

6 januari, Trettondedag jul
Hofterup kyrka kl. 16.00 ”Vi sjunger ut julen”, *ÅK
Västra Karaby kyrka kl. 18.00 Konsert, *ÅK
 Skånepolisens kör

13 januari, 1 e. tretton.d. 
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ

20 januari, 2 e. tretton.d.
Hofterup kyrka  kl. 18.00 Musik och Meditation, *ÅK

27 januari, septuagesima
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ

februari
3 februari, Kyndelsmässodagen
Hofterup kyrka kl. 16.00 Ljusgudstjänst, *ÅK
 Kyrkokören  och  årets  konfirmander  medverkar

10 februari, fastlagssöndagen
 Västra Karaby kyrka  kl. 16.00 Musikgudstjänst, *LJ
 ”kärlekens väg” därefter serveras fastlagsbullar

17 februari, 1 i fastan
Hofterup kyrka  kl. 18.00 Musik och Meditation, *ÅK

24 febuari, 2 i fastan
Västra Karaby kyrka  kl. 10.00 Mässa, *LJ

mars
3 mars, 3 i fastan
Hofterup kyrka  kl. 10.00 Mässa, *ÅK

10 mars, Midfastosöndagen
Västra Karaby kyrka  kl. 10.00 Mässa, *LJ

17 mars, Jungfru marie bebådelsedag
Hofterup kyrka  kl. 14.00 Gudstjänstför de allra   
 våfflor  serveras  i  Kyrkstugan   minsta, *ÅK
Hofterup kyrka  kl. 18.00 Musik och Meditation, *ÅK

24 mars, Palmsöndagen 
Västra Karaby kyrka  kl. 10.00 Mässa, *LJ

...och det hände vid den tiden...

En gång för länge, länge sen föddes 
ett mycket speciellt barn... Marias 
son. Jesus födelse är en mycket 
speciell händelse, som vi får återupp-
leva i Hofterup kyrka på Julafton. 

Välkomna till 

samling vid krubban kl. 10.00.



 Under hösten 2012 har vi  
 startat ett öppet Café i Gran- 
 stugan. Verksamheten star- 
 tade på intitiativ av damerna  
 i Västra Karaby syförening.  
 De ville gärna fortsätta   
 träffas utan att kalla sig sy-
förening och de ville gärna utöka samvaron med 
fler  personer.  Till  det  första  öppna  cafét  kom  14  
personer av båda könen och i olika åldrar. 
Jättetrevligt! 
Vi kommer att fortsätta verksamheten under 
våren en eftermiddag i månaden. 
Sista träffen detta året blir den 13 december kl. 
13.30-15.00  i  Granstugan  med  luciafika  och  
julsånger.
Vi startar igen den 23 januari 2013, då Bengt 
Nilsson (kantor i Eslövs församling) gästar oss 
med sin pensionärskör från Flyinge och leder oss 
i en allsångsträff. 
Den 21:e februari är nästa tillfälle, då kommer 
vår egen vaktmästare Yngve Ivarsson och visar 
egentagna bilder från Västra Karaby kyrka och 
kyrkogård.
Den 21 mars träffas vi igen.
Alla tillfällena mellan kl. 13.30-15.00.
Vi  ser  fram  emot  ännu  fler  besökare  av  varie-
rande kön och ålder.

Du som vill vara med på julfesten an-
mäler dig till Ida eller Elisabeth, det går 
också bra att ringa till pastorsexpeditio-
nen.

Terminstarter 2013

  9/1 Hofterups syförening
12/1 Fritidsgården
14/1 Konfirmander
15/1 Öppna timmar
 Mix-grupp
 Handarbetsgrupp
 Dagstorp syförening
16/1 Laterna Magica
17/1 Babycafé
 Sopplunch
23/1 Öppet café

Om du undrar något om 
gruppverksamheterna ring 
gärna pastorsexpeditionen 

tel: 771035

Adventsandakt 

i Dagstorps kyrka den 
4 december kl 18.30, 

 därefter den årliga 
julauktion i 

församlingssalen.

Höstterminen 

avslutas i 
samband med 

  Luciagudstjänst 

den 9 december
kl. 16.00.

Efter gudstjäns-
ten i Västra Ka-

raby kyrka blir det 
sedvanlig julfest i 

Granstugan.

Renée Backe,  Fritjof Backe samt 

Laine Quist (som fn gör huvud-
rollen i Malmö Operas Tosca och 
jobbar i operakören) deltar i vår 
musikgudstjänst den 10 februari i 
V Karaby kyrka kl 16.00. Temat är 
”kärlekens väg”. Efter gudstjäns-
ten serveras fastlagsbullar.



”Längst  inne  i  människans  väsen  finns  det  en  längtan  efter  
en närvaro, en stilla önskan om att få uppleva en gemen-

skap. Låt oss aldrig glömma att en enkel önskan om kontakt 

med Gud redan är början på tron.” (Broder Roger av Taizé)

I den franska kommuniteten Taizé samlas tusentals människor 
varje år för att sjunga och be tillsammans. De enkla medita-
tiva sångerna blir till en bön. Här har ordet en undanskymd 
plats och tystnaden är en viktig del av gudstjänsten. 

Välkomna på Taizémässa 

den 1 januari kl. 16 i Hofterup kyrka.

 Den 3 februari är det 

  kyndelsmässodagen.

    Kyndel är ett fornsvenskt   
     ord som betyder lju eller 
       bloss. Vi tänder ljus och 
      kören  och  konfirman-
  derna medverkar. Vill   
  Du komma och tända 
 ljus och sjunga, välkommen
  på ljusgudstjänst kl 16.00 i 

 Hofterup kyrka.

Gudstjänst för de allra minsta!

Barn har gillat sång och rörelse i 
alla tider. Vi träffas i Hofterup kyrka 
den 17 mars kl. 14. Vi sjunger, rör 
oss till musik, tänder ljus och sätter 
de minsta barnen i centrum. Efteråt 
äter  vi  våfflor  i  Kyrkstugan.  

Välkomna!

Tankar på Karaby backar ”Och vad hjälper det en människa, om 
hon vinner hela världen, men förlorar 
sin själ?” 
Jesus (Matt 16:26, 1917 års översätt-
ning)

”Om du alltid säger ”vi får se” 
händer det aldrig någonsin någonting. ”
Nalle Puh

”När jag var sex år ville jag bli 
kock. När jag var sju ville jag bli 
Napoleon. Och min ärelystnad har 
har sedan dess vuxit hela tiden” 
Salvador Dali

Sångerskan Caroline Dahlberg 
gästar Västra Karaby kyrka på 
julafton kl 14.00 och kommer att 
bjuda på stämningsfull julmusik 
tillsammans med Martin Has-
selgren.
Caroline har en förkärlek till 
både jazz, soul och country. 
Caroline är uppvuxen i Furulund 
och har sedan barnsben sjungit 
tillsammans med pappa Uno 
Dahlberg, rutinerad dragspelare. 



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
fax: 046 776457
e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se
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, Martin Hasselgren

telefon: 046 300436
e-post: martin.hasselgren@svenskakyrkan.se
telefontid: onsdagar 10-12, udda veckor
 torsdagar 12-14

Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarsson 046 300438
Dagstorp kyrkogård, Ida Johansson 046 300437
Hofterup kyrkogård, Anders Karlsson 046 300432

Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor: 
Ulf Nordström  046 776276

Församlingshem:
Granstugan, H O Möllers väg 10 /Dösjebro/ 244 71 Dösjebro
Kyrkstugan, Byastugsvägen 108 /Hofterup/ 246 51 Löddeköpinge 
Dagstorp, Huvudstorpsvägen 27-28 /Dagstorp/ 244 95 Dösjebro

Kyrkonämndens och kyrkorådens ordförande:
Kyrkonämnden: Torsten Andersson 046 775790
Västra Karaby församling: Carina Wenliden 070 9931477
Dagstorp församling: Mats Berg 070 5771789
Hofterup församling: Britta Walldén 070  3809964

Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:

Kyrkoherde, Lise-Lott Jönsson


