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God Jul och Gott Nytt År

önskar
Västra Karaby, Hofterup och Dagstorps församlingar

Hej på er!
Jag heter Charlotte Winther och ska göra mitt pastorsadjunktsår i Västra
Karaby pastorat. Pastorsadjunkt är man första året som präst efter sin prästvigning. Stiftet hjälper sina nyvigda präster till en församling som de menar
kan ge den handledning som behövs för att stärka oss i vår nya yrkesroll.
Givetvis sker detta i samråd med både den tänkta församlingen och prästkandidaten. Jag är förväntansfull inför mitt år hos er och ser fram emot att få
börja arbeta som präst efter många års studier. Nu är det tid för mig att lära
mig hantverket och omvandla det lästa till praktisk glädje och nytta.
Den 26 januari prästvigs jag och sen börjar det!
Tidigare har jag arbetat många år i det privata näringslivet med arbetsuppgifter som innebar kontakt med många människor
och även med människor i andra länder. Jag har varit på bra arbetsplatser med goda kollegor men kände tydligt att jag ville
något annat. Jag ville utvecklas och få möjlighet att möta människor på ett djupare plan. Eftersom jag alltid har trivts i kyrkan
och känt att dess värderingar stämmer väl överens med mina så började tanken på att bli präst gro. När jag väl hade bestämt
mig så kändes inte alls svårt att ta steget in i studentlivet. Det var ingen av mina närmsta vänner som lyfte speciellt mycket på
ögonbrynet när jag berättade om mina planer. Att få möjligheten att studera i vuxen ålder var spännande och fantastiskt roligt!
Jag har lärt mig mycket och träffat många trevliga människor.
Att komma till er församling är glädjande av många anledningar. En av dem är att det är min hemkommun och att jag känner
att jag är lite på hemmaplan. Jag bor med make och barn i Stora Harrie, på en gård några kilometer utanför byn. Maken tillhör den lantbrukande skaran och då bor man ju ofta som vi ”mitt i det”. Hemma har vi bi, blommehöns och två gamla katter.
Jag uppskattar djur och natur. Att arbeta i trädgården är ett sätt för mig att koppla av, liksom att gå i skogen eller pilgrimsvandra. En annan hobby är att läsa, allt från deckare till teologisk litteratur. Att resa är fantastiskt och inget jag tackar nej till
om möjligheten bjuds.
Jag har en del favoriter i bibeln och en av dem är Predikaren i gamla testamentet. Däri talas det tydligt om att det finns en tid
för allt som sker. Och så är det, för mig har det funnits en tid för att studera och nu finns det en tid för att arbeta.
Jag ser fram emot att träffa er i januari men innan dess vill jag önska er alla en välsignad jul!
Charlotte Winther, blivande pastorsadjunkt

Välkommen på föreläsning om
FÖRSTA HJÄLPEN FÖR BARN.

Start för vårterminen
Hofterup syförening		 8/1
Lekis		
13/1
Öppna timmar		
14/1
Handarbetsgruppen 14/1
Dagstorp syförening 14/1
Kyrkokören		 15/1
Soppluncher		 16/1
Café		
23/1

Den 25 februari kommer Röda korset i BarsebäckHofterup -Löddeköpinge till Granstugan och föreläser om
första hjälpen. Vi startar kl. 19.00.
Fika finns till självkostnadspris.
Är du intresserad att gå en praktisk kurs i första hjälpen,
speciellt för de små barnen? Du kan teckna dig för kurs
den 25/2, som uppföljning på föreläsningen.

Samtalskvällar!

Har du frågor kontakta Åsa Kalén, på tel 046 300434 eller
e-post: asa.kalen@svenskakyrkan.se

Välkommen till våra 3 samtalskvällar under våren. Vi samtalar om livet, universum och
allting. Den första kvällen ser vi på filmen ”Såsom i himmelen”, och pratar utifrån den.
Välkomna den 5 februari kl. 18.30 till Granstugan, Dösjebro. Fika serveras till självkostnadspris.
De andra kvällarna är planerade till 2 april och 14 maj. Ämnen meddelas senare.
Åsa Kalén, komminster

Vårterminens gruppaktiviteter

- tider -platser -dagar
ser du antingen på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby,
vår facebooksida
eller så ringer du pastorsexpeditionen.
Du som brukar besöka oss får naturligtvis
information vid höstterminens slut.

Vi hälsar Charlotte Winther välkommen till
Västra Karaby, Hofterup och Dagstorp pastorat.
Efter hennes första mässa i Västra Karaby kyrka den
2 februari kl. 10.00 fortsätter vi i Granstugan med lättare lunch.
Du som vill delta i lunchen anmäler dig senast den
27 januari till expeditionen.
Välkommen Charlotte!

Gudstjänster

och övriga aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem med reservation för ändringar
*LJ = Lise-Lott Jönsson, *ÅK = Åsa Kalén, *CW = Charlotte Winther

december

1 december, 1 i advent

Hofterup kyrka
kl. 10.00 Adventsmässa, *LJ *ÅK
Västra Karaby kyrka kl. 17.00 Adventskonsert
		 Ingmar Nordström och Ingmar Hedberg (OBS! tiden)
3 december, tisdag
Dagstorp kyrka
kl. 18.30 Adventsandakt, *ÅK
		 Därefter julauktion i församlingssalen
8 december, 2 i advent
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK
15 december, 3 i advent
Västra Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ
22 december, 4 i advent
Hofterup kyrka
kl. 16.00 Mässa, *ÅK
Västra Karaby kyrka kl. 18.00 Julkonsert, *ÅK
		 Helsingborgs kammarkör

Julens gudstjänser
24 december, Julafton
Hofterup kyrka
kl. 10.00 Krubbgudstjänst, *ÅK
Västra Karaby kyrka
kl. 14.00 Julbön, *ÅK
Solist
Västra Karaby kyrka
kl. 23.30 Midnattsmässa, *ÅK
Kyrkokören medverkar
25 december, Juldagen
Hofterup kyrka

kl. 07.00 Julotta, *LJ

26 december, Annandag jul
Hofterup kyrka
kl. 16.00 Gudstjänst, *ÅK
29 december, söndagen e jul
Västra Karaby kyrka
kl. 10.00 Mässa, *LJ
31 december, nyårsafton
Hofterup kyrka
kl. 14.00 Nyårsbön, *LJ
Solist: Ann-Margreth Nyberg

januari 2014

1 januari. Nyårsdagen
Västra Karaby kyrka kl. 15.00
Musikgudstjänst, *LJ
Jessica Johansson, sång och Ingvar Albihn, piano
5 januari. söndagen e. nyår
Hofterup kyrka
kl. 10.00
6 januari, Trettondedag jul
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Skånepolisens kör
12 januari, 1 e. tretton.d.
Hofterup kyrka
kl. 10.00
19 januari, 2 e. tretton.d.
Västra Karaby kyrka kl. 10.00
26 januari, 3 e. tretton.d.
Hofterup kyrka
kl. 10.00
28 januari, tisdag
Granstugan

kl. 18.30

Mässa, *ÅK

Mässa, *LJ

23 febuari, sexagesima
Hofterup kyrka

kl. 18.00

Kvällsmässa, *ÅK

27 februari, torsdag
Granstugan

kl. 18.30

Stilla mässa

mars

Konsert, *ÅK

Mässa, *LJ

2 mars, fastlagssöndagen
Västra Karaby kyrka kl. 16.00 Musikgudstjänst, *CW
Fastlagsbullar serveras efter mässan

Mässa, *ÅK

9 mars, 1:a i fastan
Hofterup kyrka

kl. 10.00

Mässa, *ÅK

Mässa, *ÅK

16 mars, 2:a i fastan
Västra Karaby kyrka

kl. 10.00

Mässa, *CW

Stilla mässa

februari

2 februari, Kyndelsmässodagen
Västra Karaby kyrka kl. 10.00
Mässa, *CW *LJ
Mottagning av Charlotte Winther (pastorsadjukt), därefter
eftersits i Granstugan med lättare lunch. Anmälan krävs.
9 februari, 5 e. tretton.d.
Hofterup kyrka
kl. 10.00

16 februari, septuagesima
Västra Karaby kyrka kl. 10.00

Mässa, *ÅK

Syföreningarnas julauktioner 2013
Adventsandakt
i Dagstorps kyrka den
3 december kl 18.30,
därefter den årliga
julauktion i
församlingssalen.

Onsdagen den 4:e december går Hofterups
syförenings julauktion av stapeln i Byastugan,
Hofterup. Start kl. 18.30.

Nomineringsmöte den 5 december kl 18.30 i Granstugan, Dösjebro.
Västra Karaby, Hofterup och Dagstorp kyrkliga samfällighet blir Västra Karaby, Hofterup och Dagstorps
pastorat från den 1 januari 2014.
Det kyrkofullmäktige som valdes den 15 september kommer att utse ett kyrkoråd som styrelse för pastoratet, men kommer också att efter förslag från ovannämnda nomineringsmöte välja ledamöter och ersättare i
tre församlingsråd - ett för varje församling - som fungerar som den enskilda församlingens styrelse.

Nomineringsmöte den 5 december

Torsdagen den 5 december kan du nominera eller, om du själv kan
tänka dig ett uppdrag bli nominerad till ett församlingsråd.

Vilka får delta och nominera kandidater?

Du som är medlem i Svenska kyrkan, fyllt 16 år senast den
15 september 2013 och är folkbokförd i någon av de tre
församlingarna. Du har möjlighet att nominera kandidater till
församlingsrådet i den församling du är folkbokförd.

Vem kan jag nominera?

Du kan nominera personer som är medlemmar i Svenska kyrkan,
döpta, fyllt 18 år senast den 15 september 2013 och är folkbokförda
i någon av de tre församlingarna i pastoratet.

Kan jag själv kandidera till församlingsrådet?

Du som är medlem i Svenska kyrkan, döpt, fyllt 18 år senast den 15
september 2013 och är folkbokförd i någon av de tre församlingarna
- har möjlighet att bli nominerad till ett uppdrag i något av de tre församlingsråden.

Hur fungerar nomineringsmötet?

Det kommer att finnas en ordförande som leder nomineringsmötet.

Innan nomineringarna börjar, kommer mötet att ta ställning
till hur många ledamöter och ersättare som bör finnas i de tre
församlingsråden.
Nomineringsmötets förslag om vad som är lämpligt antal,
kommer att gå vidare för beslut i kyrkofullmäktige tillsammans med namnen på kandidaterna.

Vad händer efter nomineringen?

Kyrkofullmäktige beslutar vid sitt sammanträde den 5 december (direkt efter nomineringsmötet) vilka ledamöter och ersättare som utses i de tre församlingsråden.
Du har möjlighet att närvara vid kyrkofullmäktiges sammanträde, som är offentligt.

Vad gör församlingsråden?

Församlingens uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Församlingsrådet kommer som församlingens styrelse att ha
huvudansvaret för och besluta i sådant som gäller gudstjänstlivet, men kan få ansvar även för andra frågor efter delegation.

Välkomna att påverka!
5 december kl 18.30 - 19.00 Granstugan, Dösjebro

-

Musikgudstjänst

den 1 januari 2014 kl. 15.00
i Västra Karaby kyrka.
Ett samarrangemang mellan
Röda korset
och Västra Karaby pastorat.
Jessica Johansson, sång
och Ingvar Albihn, piano

Jessie, Jessica Johansson!
Jessies sångintresse började vid fem års ålder. Då började hon sjunga i barnkör och vid tretton års ålder tog hon sin första sånglektion. Fjorton år gammal
fick hon erbjudandet att resa och provsjunga på akademin i Wien.
Som sjuttonåring gjorde Jessie TV-debut i TV3 där hon var solist.
Efter musikgymnasium i Malmö följde studier i Vadstena på sånglinjen. Sedan blev det konsertturné i Frankrike, Tyskland och Norge.
Hon har deltagit i musikaler som ”Kiss me Kate”, ”The Man of Lamancha”
och ”Vargen kommer”.
Jessie har gjort konserter med Tommy Juth, Tommy Körberg, Roger Pontare
och Dana Dragomir.
Det har även blivit en hel del skivor med åren bl.a. “Where you are”, “Love
is never far away”, ”Just Who I Am”, ”Själens spegel”,”Där drömmar tar
vid” samt ett antal Julskivor.
Under 2014 släpps en ny skiva med releasekonsert i Gudmuntorps kyrka.
Efter det följer turne med olika konserter i bla kyrkor i mellersta och södra
Sverige.

Höstavslutningar:
Genom att samfinansiera dagens musikgudstjänst med Jessica Johansson och Ingvar Albihn vill vi tacka före detta Karaby-Dagstorportens Röda Korsetkrets för det arbete som
tidigare styrelse och medlemmar genomfört.
Ett tack också till er som valt stödja Röda
Korsets verksamhet genom att fortsättningsvis vara medlemmar hos oss.
Löddeköpinge Rödakorskrets

Sopplunch
5/12 kl.12.00
Café
12/12 kl.13.30
Barnverksamheten 16/12 kl.16.00
			

underhållning av Martin Hasselgren
underhållning av Österlenarna
vi äter, dansar kring granen och		
kanske kommer TOMTEN

Våffeldagen den 23 mars 2014 blir det gudstjänst för de allra minsta med
efterföljande våfflor i Hofterup kl. 14.00.
Boka eftermidddagen. Mer information kommer i nästa Kyrknytt.

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
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
mobil:
070 6088911
e-post:
martin.hasselgren@svenskakyrkan.se
Assistent i församlingstjänst, Gunilla Johansson
telefon:
046 300435

Kyrkogårdsärende:
Kontakta expeditionen eller vaktmästarna för respektive kyrka
Västra Karaby kyrkogård, Yngve Ivarsson
046 300438
Dagstorp kyrkogård, Bengt Andersson
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

