K
Y
R
K
N
Y
T
T

Nr 4: 2014

Frälsarkransen – en livboj i vardagen

1995 satte biskop Martin Lönnebo ihop den första Frälsarkransen. Hans
tanke var att den skulle bli ett redskap för bön, meditation och för att lära
känna kristen tro. Frälsarkransen har blivit väldigt omtyckt och spridd i
många sammanhang. Kransen består av arton pärlor med olika namn och
betydelse. På så sätt kan den vara en hjälp till bön i olika situationer och sinnesstämningar. Tillsammans beskriver pärlorna också en väg in i den kristna
tron.
Tiotusentals och åter tiotusentals människor världen över bär idag radbandet Frälsarkransen runt sin handled, i fickan eller i
väskan. Den har blivit en hjälp för många att hantera livet och att utforska sin andliga längtan.
Tanken är nu att vi i vårt pastorat ska ha ett ”Frälsarkransår”. Du kommer att möta Frälsarkransen eller delar av den på lite olika
sätt i våra verksamheter under året som kommer.
En av pärlorna kallas för ”bekymmerslöshetspärlan”. Den påminner oss om vårt behov av avkoppling och att vi emellanåt borde
unna oss den sällsamma lyxen att bara vara, utan att känna att vi hela tiden måste prestera.
Min önskan är att du under den kommande julen kan ha bekymmerlösheten som en ledstjärna i din tillvaro. Unna dig att vara
ledig, att krypa upp i soffan med en god bok, gå på någon av våra gudstjänster eller besök något av våra musikevenemang. Hitta
tillfällen för egen påfyllning. Livet är för kort för att slösas bort på oro inför framtiden. Nuet är det enda du äger.
Vi kommer under julens gudstjänster ännu en gång att få höra den välkända berättelsen om hur Gud blev människa, för att inget
mänskligt ska vara främmande för Gud. Lita på att dessa ord gäller även för dig.
Låt följande bön få hjälpa dig på vägen mot bekymmerslöshet:
”Herren är nära – gör er inga bekymmer.
Bekymmer, Herre, det är just det jag har, tusen bekymmer för tusen olika ting.
Jag skulle vilja vila i att ingenting är mer värt än din frid. Jag skulle vilja leva och lyssna efter din vilja med mitt liv.
Maria sa ja till sin kallelse. Hon vågade. Utan frågor, utan kontrakt och garantier.
Herre, jag vill lämna mina bekymmer och söka efter glädjen i dig, med dig, genom dig.
Jag ber om din välsignelse över min helg.”
Amen.
En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar jag dig!

Lise-Lott Jönsson, kyrkoherde

PERSONALENS JULHÄLSNING!

Välkommen till Västra Karaby kyrka
torsdagen den 11 december kl. 19.00.
Där får vi uppleva vad som hände den
där första julen, i Betlehem. Pastoratets
personal guidar er genom berättelsen om
när Jesus föddes.
Fika serveras efter julspelet.

En stund i stillhet Den 25 november och den 3 februari
kl. 18.30 i Hofterup kyrka, gör vi
ett lite avbrott i vardagen. Kom för
en stund med stilla musik, bön och
ljuständning.

Adventsmusik fyra söndagar
30 november kl. 18 i V Karaby kyrka. Konsert med ”Vinterljus”
”Vinterljus” är fyra musiker, fyra instrument och fyra röster som framför några av julens mest
älskade sånger i helt egen tappning, på dragspel, cello, kontrabas, gitarr, piano och med flerstämmig sång.
Medverkande: Sofia Söderberg - Michael Björne – Ludde Wennström – Lovisa Wanngren
7 december kl. 18 i V Karaby kyrka
Körkonsert:
”Storslaget och finstämt” med
Palaestra Vokalensemble från Lund och
Lunds akademiska kör.
Dirigent: Cecilia Martin-Lööf
21 december kl. 18 i V Karaby kyrka
”Julpsalmsingalong” – musikgudstjänst
Vi frossar i julens älskade psalmer och sånger; och
sjunger gemensamt in julen.

14 december kl. 18
i Hofterups kyrka
”Musikmässa i Luciaton”
Maria Herrlin – sång,
Eva Hallberg – sång,
Susanne Enochsson – harpa

Gudstjänster

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

november

30 november, 1 i advent

Hofterup kyrka
kl. 10.00
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
		 Vinterljus

Adventsmässa, *LJ
Adventskonsert, *LJ

december

2 december, tisdag
Dagstorp kyrka
kl. 18.30 Adventsandakt, *ÅK
		 Fika i församlingssalen efter andakten
7 december, 2 i advent
Västra Karaby kyrka kl. 10.00
Västra Karaby kyrka kl. 18.00

Mässa, *ÅK
Körkonsert

10 december, onsdag
Granstugan

Taizéandakt

kl. 18.30

11 december, torsdag
Västra Karaby kyrka kl. 19.00

Personalens julhälsning

14 december, 3 i advent
Hofterup kyrka
kl. 18.00

Musikmässa i Luciaton, *CW

17 december, onsdag
Granstugan

Morgonmässa

kl. 08.30

21 december, 4 i advent
Västra Karaby kyrka

kl. 18.00

Musikgudstjänst, *ÅK

Julens gudstjänser
24 december, Julafton
Hofterup kyrka
kl. 10.00
Krubbgudstjänst, *ÅK
Västra Karaby kyrka kl. 14.00
Julbön, *ÅK
		 Elin Maria Hjorth, sång och Daniel Hjorth, trombon
Hofterup kyrka
kl. 23.30
Midnattsmässa, *ÅK
		 Hans Nordström, sång och trumpet
25 december, Juldagen
Dagstorp kyrka
kl. 07.00
		 Kyrkokören medverkar
Tallgården
kl. 11.00

Julotta, *CW
Andakt

26 december, Annandag jul
Västra Karaby kyrka kl. 16.00
Musikgudstjänst, *CW
		 Madeleine Liljegren, sång och Rickard Ekberg, 			
		 gitarr/piano
28 december, söndagen e jul
Hofterup kyrka
kl. 10.00
		

Mässa, *ÅK

31 december, nyårsafton
Hofterup kyrka
kl. 14.00
		 Solist: Mikael Sörensson

Nyårsbön, *CW

januari 2015

1 januari. Nyårsdagen
Västra Karaby kyrka
		 Musique Unique

kl. 18.00

4 januari. söndagen e. nyår
Hofterup kyrka
kl. 10.00
6 januari, Trettondedag jul
Hofterup kyrka
kl. 16.00
Västra Karaby kyrka
kl. 18.00
		 Skånepolisens kör

28 januari,onsdag
Granstugan

kl. 08.30

Vardagsmässa

februari

1 februari, septuagesima
Hofterup kyrka
kl. 10.00

Mässa, *ÅK

3 februari, tisdag
Hofterup kyrka

kl. 18.30

En stund i stillhet

Mässa, *CW

4 februari, onsdag
Granstugan

kl. 18.30

Taizéandakt

Taizémässa, *ÅK
Konsert, *ÅK

8 febuari, Kyndelsmässodagen
Västra Karaby kyrka kl. 10.00
Kyrkokören medverkar

Mässa, *LJ

Musikgudstjänst, *CW

11 januari, 1 e. tretton.d.
Västra Karaby kyrka

kl. 10.00

Mässa, *ÅK

15 januari, torsdag
Granstugan

kl. 18.30

Vardagsmässa

18 januari, 2 e. tretton.d.
Hofterup kyrka

kl. 14.00

Gudstjänst, *ÅK

21 januari, onsdag
Granstugan

kl. 18.30

Taizéandakt

25 januari, 3 e. tretton.d.
Västra Karaby kyrka kl. 10.00
Mässa, *LJ
Avtackning av pastorsadjunkt Charlotte Winther

15 februari, Fastlagssöndagen
Hofterup kyrka
kl. 14.00

Gudstjänst, *ÅK

18 februari, onsdag
Granstugan

kl. 18.30

Taizéandakt

19 februari, torsdag
Granstugan

kl. 18.30

Vardagsmässa

22 febuari, 1:a i fastan						
Västra Karaby kyrka kl. 10.00
Mässa, *LJ
25 februari,onsdag
Granstugan

kl. 08.30

Vardagsmässa

Våren 2015 bjuder på både nya och
gamla aktiviteter:
Kvar från tidigare är:
Lekis alla måndagar
Öppna timmar och minikör alla tisdagar
Promenader på tisdagar med start i mitten av mars
Handarbetsgrupp på tisdagar enligt schema
Kör alla onsdagar
Soppluncher, sång i gemenskap och café på torsdagar enligt schema
dessutom:
Samtalskvällar tre onsdagar under våren
Föreläsningskväll den 19 mars
Bokcirkel på tisdagskvällar enlig schema
Skapa-grupp på söndagar enligt schema
Vi startar grupperna vecka 3 dvs. den 12 januari
2015.
Mer information om datum, tider och platser finns
i detta nummer av Kyrknytt, på pastoratets hemsida och facebook samt via utdelad information eller
ring expeditionen på tel 046 771035 så informerar
vi gärna dig.
Välkomna till vårens aktiviteter

…Ett stort tack till…
…Dagstorp syförening,
som bildades 1927 och avslutar sin verksamhet efter 87 år.
Sista gången är den 2 december. Vi börjar i Dagstorp kyrka med
andakt och luciatåg kl. 18.30. Efteråt serveras kaffe i församlingssalen.
Handarbetsgruppen fortsätter sin verksamhet med bla. att sticka/
virka mössor, tröjor, filtar osv. som skänkes till Litauenhjälpen.
Gruppen är väldigt flitig och alla skänkta garner är uppstickade/
uppvirkade. Du som känner att du har garner att skänka, kontakta
Gunilla Johansson på tel 046 300435 eller kom in på pastorsexpeditionen.

”Musique Unique! ”
Kom och fira in det nya året med en
unik musikupplevelse i gränslandet
mellan klassiskt, jazz och folkmusik.
Sångerskan Maria Hjorth tillsammans med maken och kontrabasisten
Mattias Hjorth och musikervännerna
Lina Nyberg och Fredrik Ljungkvist
förgyller musikgudstjänsten på årets
första dag med musik för öppna och
nyfikna öron.
I Västra Karaby kyrka kl 18.00.

Samtalskvällar våren 2015
28 januari kl. 18.30 Hofterup.
Lise-Lott Jönsson berättar om sin tid vid militären.
Kom också och smaka Åsas ärtsoppa!
25 februari kl. 18.30 Hofterup.
Filmkväll. Vi ser filmen “En oväntad vänskap”. En
fransk dramafilm från 2011. Filmen är Frankrikes
största internationella publiksuccé.
25 mars kl. 18.30 Hofterup.
Vad är frälsarkransen och hur kan vi använda den?

Föreläsningskväll
Den 19 mars kl. 19.00 i Granstugan, Dösjebro gästas vi av Elisabeth Schönbeck
som skrivit ”äldst, yngst eller mittemellan – din plats i syskonskaran”.

Välkomna på bokcirkel!

Under fem tisdagkvällar träffas vi i Hofterup
kyrkstuga kl. 19.00 för att tillsammans läsa
Thomas Sjödins bok ”Det händer när du vilar”.
Första gången tisdagen är den 27/1 kl. 19.00.
Anmälan till Åsa Kalén:
asa.kalen@svenskakyrkan.se

Välkommen
till
SKAPA-GRUPPEN!
Är du 7 år och uppåt och tycker
om att pyssla, sjunga, baka, spexa,
och mycket, mycket mer?
Vi träffas en söndag i månaden
kl. 11.00-13.00 i Kyrkstugan i
Hofterup och gör saker tillsammans utifrån ett tema.
Mellan kl. 13.00-14.00 äter
vi kyrkkorv och fikar. Alla är
välkomna att delta.
Vi avslutar dagen med att visa
upp vad vi har gjort och firar
gudstjänst tillsammans i Hofterup
kyrka kl. 14.00.
Intresserad? Frågor och anmälan
till Åsa Kalén:
asa.kalen@svenskakyrkan.se.
Datum: 18 januari, 15 februari, 15
mars, 19 april och 17 maj.

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
Pastorsadjunkt: Charlotte Winther
telefon:
046 300439
e-post:
charlotte.winther@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker: Eva Hallberg
telefon:
046 300436
e-post:
eva.c.hallberg@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
Kyrkorådets och församlingsrådens ordföranden:
Kyrkorådet: Torsten Andersson
046 775790
Västra Karaby församling: Carina Wenliden
070 9931477
Dagstorp församling: Marcus Georgson
070 8483276
Hofterup församling: Claes Håkanson
070 6943279
Periodisk tidskrift, ansvarig utgivare:
Kyrkoherde, Lise-Lott Jönsson

