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Kan man lägga en prinskorv i julkrubban?
För en tid sedan var jag på ett hembesök hos en kvinna mitt i livet som nyligen mist sin pappa. Hon hade ett 
stort behov av att få tala om sin sorg och att få berätta om sin pappa, en människa som stod henne nära och 
som gjort djupa avtryck i hennes hjärta. Samtalet böljade fram och tillbaka och där fanns utrymme för både 
skratt och tårar.
Hon berättade om en jul för ett antal år sedan. Krubban som alltid måste finnas i familjens vardagsrum var 
framme och på plats. Allt var frid och fröjd, klapparna inslagna och granen klädd. På julafton upptäcker 
pappan till sin stora fasa att Jesusbarnet fattas i krubban. Antagligen har något av de mindre barnen lekt med 
Jesus och sedan slängt honom i ett hörn. 
Jesus gick inte att finna och till slut säger pappan, som var en man med massor av humor och med rejäl dis-
tans både till sig själv och till själva livet: ”Vi lägger en prinskorv i krubban istället!”

Detta är såklart en berättelse full av humor och glädje, men samtidigt pekar den på något viktigt. Det är svårt att fira en jul utan 
Jesusbarnet, en krubba utan julens huvudperson ekar tom och ihålig. Man kan skoja till det och ersätta Jesus med en prinskorv, 
men ytterst ger vi uttryck för tro. Det måste finnas någon i krubban som påminner mig om kärlekens och godhetens väg.
Om jag tänker lite djupare så kan jag se tillbaka på de tillfällen i mitt liv då mitt eget hjärta varit som en tom krubba. Det har 
varit svåra stunder och tider av sorg och oro. Men jag kan även se de tillfällen då mitt hjärtas krubba varit uppfylld av gudomlig 
närvaro och inser vilken skillnad det är på närvaro och frånvaro. 
Kanske någon nu vill påpeka att Guds närvaro alltid finns där och vi är så upptagna av oss själva och vårt eget att vi inte ger 
närvaron utrymme. Därför behöver vi med jämna mellanrum stanna upp, fundera, återuppta kontakten med Guds närvaro för att 
sedan kunna gå vidare i livet.
Låt julen vara en tid för närvaro, på alla plan, både i umgänge med andra, men också i ungänget med dig själv och ditt eget hjär-
tas samtal med barnet i krubban. I tillbedjan och glädje får vi ännu en gång böja oss ner över det lilla Jesusbarnet och ge honom 
våra gåvor. Vi bär fram våra erfarenheter av livets svårigheter och möjligheter och ber om att få bli till välsignelse.
Väl mött och varmt välkommen till alla våra gudstjänster och andra evenemang under advent, jul och nyår!
Jag önskar dig en riktigt God Jul och ett välsignat Gott Nytt År!

Lise-Lott Jönsson
Kyrkoherde

Foto: Yngve Ivarsson



December - avslutningarnas månad

Café
På caféavslutningen den 3 december kl. 14.30 i Granstugan 
underhåller Sång i gemenskap med sånger från terminens träf-
far. (Den 3:e är det även Sång i gemenskap kl. 13.30).

 Barnverksamheten avslutas med
 JULFEST! den 7 december är det åter   
 dags för barnavslutning och    
 julfest. Vi serverar lite mat, dansar kring  
 granen och kanske, kanske kommer   
 tomten…   
 Välkomna kl. 16.00 till Granstugan.
 Anmälan till Åsa senast den 2 december:
 asa.kalen@svenskakyrkan.se eller
 046-300434 

Soppluncherna har avslutning
den 10 december kl.12.00 i 
Granstugan.
Sedvanlig julgröt men även
underhållning med Dinos orkester.
Eva och Dan Svensson bjuder på 
dansmusik och leder allsång.

VÄLKOMNA PÅ SAMTALSKVÄLL 
DEN 25 NOVEMBER.

Vi ses i Hofterup kyrkstuga kl. 18.30 för att gjuta ljus. 
OBS! anmälan och begränsat antal platser. En avgift för 
material på 100:- betalas på plats. Anmälan är bindande.
Hör av er till Åsa: asa.kalen@svenskakyrkan.se, alt 
046-300434 senast 23 november.

Samtalskvällarna fortsätter under våren 
i Hofterups kyrkstuga.

Datum: 27 januari, 2 mars och 27 april, kl. 18.30

27/1  kommer vår vaktmästare Yngve och visar   
 sina bilder från våra kyrkor och kyrkogårdar.
  2/3  lotsar Bibbi Nilsson oss i pilflätandets konst, 
 begränsat antal platser och anmälan senast den
 25 februari.



Helgernas gudstjänster 

november
22  V Karaby kyrka  kl. 10.00 Mässa, *ÅK
29  Hofterup kyrka  kl. 10.00 Mässa, *LJ
	 V Karaby kyrka kl. 18.00 Konsert

december
6 V Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ
	 V Karaby kyrka kl. 18.00 Konsert
13  Hofterup kyrka kl. 18.00 Ljusgudstjänst, *ÅK
20 V Karaby kyrka kl. 18.00 Musikgudstjänst, *ÅK	
24  Hofterup kyrka kl. 10.00  Krubbvisning, *ÅK
	 V Karaby kyrka kl. 14.00 Julbön, *ÅK
 Hofterup kyrka kl. 23.30  Midnattsmässa, *ÅK
25 Dagstorp kyrka kl. 07.00 Julotta, *LJ
26  Hofterup kyrka kl. 18.00 Taizémässa, *LJ
27  V Karaby kyrka kl. 18.00 Musikgudstjänst, *ÅK
31  Hofterup kyrka kl. 14.00 Nyårsbön, *LJ

januari
1  V Karaby kyrka kl. 18.00 Musikgudstjänst, *LJ

3 Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ	
6 Hofterup kyrka kl. 16.00 Taizémässa, *ÅK
 V Karaby kyrka kl. 18.00 Konsert
10 V Karaby kyrka kl. 16.00 Psalmsångsgtj, *ÅK
17  Hofterup kyrka kl. 10.00  Mässa, *LJ
24 V Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ
31  Hofterup kyrka kl. 12.00  Ljusgudstjänst, *ÅK

februari
7 V Karaby kyrka kl. 16.00 Kärleksmässa, *ÅK
14  Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ
21 Hofterup kyrka kl. 10.00 Mässa, *ÅK
28 V Karaby kyrka kl. 10.00 Mässa, *LJ

mars
6 Hofterup kyrka kl. 12.00  Familjegudstjänst, *ÅK
13 Granstugan kl. 14.00  Familjegudstjänst, *ÅK
20 Dagstorp kyrka kl. 18.00 Jazzmässa, *LJ

Den 7 februari blir det kyrkkaffe med fastlagsbullar 
efter kärleksmässan i Västra Karaby kyrka.



Morgonmässa

Vardagsmässa 

Andakt Tallgården

varannan onsdag jämna veckor är det musikandakt med 
Onsdagsorkestern på Tallgården i Dösjebro kl. 11.00.

Dessutom 4:e advent den 20 december kl 15.00 
där kyrkokören medverkar.

En stund i stillhet

Familjegudstjänster

Skapagrupp

den 15 december, 19 januari 11 och 18 februari kl.18.30 
i Granstugan

den 27 januari och 24 februari kl. 08.30 i Granstugan den 31 januari med ljustema, där du får göra dina egna ljus
och den 6 mars bakar vi. Vi ses kl. 10- 12 i Kyrkstugan, 
Hofterup. Anmälan till Åsa senast torsdagen innan till

asa.kalen@svenskakyrkan.se

den 2 februari kl. 18.30 i Hofterup kyrka

31 januari - ljusgudstjänst/familjegudstjänst efter skapa-
gruppens ljustillverkning kl. 12.00 i Hofterups kyrka. 
Efter gudstjänsten blir det “kyrkkorv”.

6 mars - i samband med skapagruppens baktema i Hofter-
ups kyrka kl. 12.00. Efter gudstjänsten blir det “kyrkkorv”.

13 mars - där de barn som döpts i våra kyrkor under 2015 
får speciell inbjudan att hämta sina dopänglar. Även an-
dra är naturligtvis välkomna till i Granstugan kl. 14.00. 
Minikören medverkar. Eftersom det är Marie bebådelsedag 
serveras våfflor. Anmälan senast den 7 mars till Åsa: 
asa.kalen@svenskakyrkan.se 



 Händer i Adventstid - Julhelg - Tretton  - helgen och tills vi sjunger ut julen.
1 i advent - 29 november
Hofterups kyrka kl 10.00
Mässa där kyrkokören medverkar och 
med trumpetsolist    Marie Nagenius.

Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Konsert med kören “La Voix” - ledare: Bengt Wittje

2 i advent - 6 december
Västra Karaby kyrka kl 10.00 
Mässa

Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Konsert - Lunds Akademiska Kör bjuder på julstämning i 
vintermörkret i en finstämd a capella konsert under ledning 
av gästdirigent Sara Hjort.

3 i advent - 13 december

Hofterups kyrka kl 18.00
Ljusgudstjänst, medverkande Maria Herrlin, sång och 
Susan Syverson, harpa.

Café med Luciatåg i Kyrkstugan, 
Hofterup kl. 15.00 där även 
Minikören medverkar.

Tisdagen den 15 december
blir det andakt med luciatåg i Dagstorp kyrka kl. 18.30. 
Efteråt fika och auktion för insamling till Svenska kyrkans 
julkampanj - Låt fler få fylla fem.

Torsdagen den 17 december
är det dags för personalens julhälsning 
i Västra Karaby kyrka kl. 19.00. 
Då får vi veta hur det gick till den där julen 
för 2000-år sedan. 



 Händer i Adventstid - Julhelg - Tretton  - helgen och tills vi sjunger ut julen.
4 i advent - 20 december
Västra Karaby kyrka kl. 18.00
Musikgudstjänst- Singalong julpsalmer
medverkande: Brasskvartett

Julafton - 24 december

Hofterups kyrka kl. 10.00
Krubbvisning

Västra Karaby kyrka kl. 14.00
Julbön - 
solister Elin Maria och Daniel Hjorth

Hofterup kyrka kl. 23.30
Midnattsmässa - 
Hans Nordström, sång och trumpet

Juldagen - 25 december

Dagstorp kyrka kl. 07.00
Julotta - 
trumpetsolist Olov Ferm

Annandag jul - 26 december
Hofterup kyrka kl. 18.00
Taizémässa

Söndag efter jul - 27 december

 
 Västra Karaby kyrka 
 kl. 18.00
 Musikgudstjänst - 
 Julkonsert 
 “Navidad Nuestra” av   
 Ariel Ramirez.

Västra Karaby kyrkokör tillsammans med 
Bjuvs kyrkokör (Bjufsingers) samt
sångsolist: Henrik Lagercrantz 
musikerna: Jan-Åke Jönsson, gitarr, Rikard Linde, slagverk 
och dirigent: Eva Hallberg 
bjuder in till en julkonsert där de härliga argentinska ryt-
merna och sångerna i Navidad Nuestra blandas med stämn-
ingsfulla kända julsånger.



Nyårsafton - 31 december

Hofterups kyrka kl 14.00
Nyårsbön - Mikael Sörensson solosång

Nyårdagen - 1 januari
Västra Karaby kyrka kl 18.00
Musikgudstjänst - Nyårstoner med 
legendariske Ingmar Nordström, saxo-
fon och Viking Olsson, piano

Söndag efter nyår - 3 januari
Hofterups kyrka kl 10.00
Mässa

Trettondag jul - 6 januari
Hofterups kyrka kl 16.00
Taizémässa

Västra Karaby kyrka kl 18.00
Konsert - Skånepolisens kör

1:a efter trettondag  - 10 januari

Västra Karaby kyrka kl 16.00
Psalmsångsgudstjänst -  Vi sjunger ut julen

Efter juluppehållet startat vi med vårens verksamheter i 
Granstugan enligt:

11 januari Lekis kl. 14.00-16.30
18 januari Studiecirkel frälsarkransen kl. 18.00-20.00
19 januari Frukost efter egen promenad. 
 Promenadvännerna träffas kl. 09.00 vid gamla 
 Handelsboden
 Öppna timmar kl. 09.30-12.00
 Babysång kl. 10.00
 Minikör kl. 16.00-16.40
20 januari Kyrkokören kl. 19.00
21 januari Soppluncherna kl. 12.00 
26 januari Handarbetsgruppen kl. 18.30-21.00
28 januari Sång i gemenskap kl. 13.30
 Café kl. 14.30-16.00

Vill du veta mer om dessa verksamheter, datum, tider osv.
kontakta expeditionen. Det finns även information på vår 
hemsida och på Facebook.



Den 6 februari möts vi för en endagarsretreat! 
från kl. 9.00 till ca 18.00 i Granstugan, Dösjebro. 

Vi startar med frukost, för att sedan ha en stilla dag tillsam-
mans. Under dagen finns det möjlighet till promenader, läs-
ning, bön, samtal och massage. Vi avslutar dagen genom att 
vandra till Västra Karaby kyrka för orgelmeditation.
Begränsat antal platser. Frukost, lunch och eftermiddagsfika 
serveras. Anmälan senast 1 februari till: 
asa.kalen@svenskakyrkan.se, alt 046-300434

Filmkvällar i Granstugan

Den 11 februari och 14 april kollar vi film tillsammans. 

Den 11 februari ser vi filmen ”BOYHOOD”, en film som är 
filmad i korta perioder mellan 2002 och 2013, och som följer 
en familj under tolv år. I centrum står Mason, som tillsam-
mans med sin syster Samantha tas med på en känslomässig 
och gränsöverskridande resa genom åren från barndom till 
vuxenliv.
Välkomna kl. 18.00. Fika serveras till självkostnadspris.

Grattis till ett nytt liv!
Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som 
när ett litet barn föds. Kanske ägnar ni den första tiden 
mest åt matande, blöjbyten och vakna nätter. 
Glädje och förväntan blandas med oro och frågor inför 
framtiden.
Men världen utanför gör sig påmind genom en överfylld 
brevlåda med reklamblad från barnmatstillverkare, 
bokklubbar, föräldratidningar och mycket annat.
Dessutom förväntas man som nybliven förälder fatta en 
mängd beslut. Beslut som ska se till att barnet får så bra 
förutsättningar som möjligt i livet.
Jo, sen var det ju det här med dop också. Hur gör vi med 
det?
Välkommen till Dopinformation den 30 januari 2016 kl. 
11.00 i Granstugan, H O Möllers väg 10, Dösjebro. Där 
informerar vi om dop i tro och tradition, vad vi har för 
kyrkor, hur man bokar dop, hur en dopgudstjänst går till 
och vad man kan sjunga.
Välkomna!

Dopfat	i	Dagstorp	
kyrka	från	1500-
talet	med	bild-
framställning	av	
Adam	och	Eva.



Sönd 28/2  Musikcafé   kl. 16.00  med ”Kapell Frankell” Lars och Gerty Frankell – ett par glada dragspelsmusikanter – 
 bjuder på ett skånskt  program med folkmusik,  allsång och visning av folkdräkter.

Musikcaféer i Granstugan
Sönd 31/1  Musikcafé  kl. 16.00 med ”Domnivet”; sex rutinerade allroundmusiker bjuder på skön svängig musik tillsam- 
 mans med den välsjungande sångerskan Rosa Rydberg.



Ett stort tack 
till Elin Maria och Daniel Hjorth från Dösjebro som söndagen den 27:e september tog initiativ till välgörenhetskonserten “Vi 
kan hjälpa” till förmån för människor på flykt i Västra Karaby kyrka. Alla medverkande ställde upp gratis och insamlade medel 
skänktes oavkortat till Radiohälpens insamling “Hela Sverige skramlar”. Tillsammans med Västra Karaby pastorats gåva till 
insamlingen blev det ca. 27 tusen kronor. Fram till den 22 oktober  har insamlingen fått in 64,2 miljoner kronor.

Var med och kämpa för barns rätt till ett tryggt liv!
Nu är det snart dags igen: den årliga julkampanjen med in-
samling till Svenska kyrkans internationella arbete.
I julkampanjen 2015 pratar vi om den pågående katastrof 
som alltför sällan hörs i media: Barnadödlighet. Var femte 
sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Barn dör av 
undernäring, infektioner och bristande omsorg. Din insats 
behövs - var med och sprid julkampanjens budskap: 
Låt fler få fylla fem!



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: Eva Hallberg
telefon: 046 300436
e-post: eva.c.hallberg@svenskakyrkan.se

Assistent i församlingstjänst: Gunilla Johansson
telefon: 046 300435
e-post: gunilla.b.johansson@svenskakyrkan.se

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
Kyrkstugan, Byastugsvägen 108 /Hofterup 
Dagstorp, Huvudstorpsvägen 27-28 /Dagstorp

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


