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VÄRD TILL EN VÄRLD VÄRD MER...

I dessa grönskande sommartider är det lätt att förundras och imponeras av Guds
skapelseunder och det faktum att det återkommer varje år är ett mirakel i sig.
Ser vi oss omkring i naturen är det inte konstigt att människan alltid haft ett behov
att förklara varifrån alltihop kommer.
I alla de olika religioner jag mött, antingen i min omvärld eller i historieböckerna,
är skapelsemyterna centrala. Om världen föddes av en gudinna, skapades av en eller
flera gudar eller på annat sätt frammanades kan skifta mycket, men att den skapades
av högre väsen för att vara en bra plats för oss människor att bo på är en röd tråd
genom allihop. Många heliga skrifter tar dessutom upp skapelsen som en naturlig
start på Guds omtanke om oss människor.
De senaste århundradet har naturvetenskapens syn på skapelsen med Big Bang och
det naturliga urvalet med all rätt tagit över stora delar av mystiken kring detta under
eftersom vi nu fått mätbara data att förhålla oss till. Som kristen har jag aldrig sett ett
problem i att kombinera min gudstro med fysikens regler. Enklast kan man väl sammanfatta det som att jag ser fysikens regler som en del av Guds skapelse.
När vi då alla verkar vara så överens om att vår värld är en fantastisk plats att vara
på och vistas i, är det underligt att vi inte tar bättre hand om den. Det går nästan inte
att slå på TV-nyheterna eller att läsa en dagstidning utan att mötas av skräckrubriker
om hur vi förstör vårt hem i universum. Det kan handla om utrotningshotade djur
och nedhuggna urskogar, övergödda eller utfiskade hav, smältande polarisar eller hål
i ozonlagret för att inte tala om miljögifter, hormonförändrande ämnen och strålning
som påverkar våra egna kroppar. Det vi också verkar överens om är att detta är vårt
eget fel och att något borde göras.
Varför har det då blivit så här? Har vi bara den ekonomiska vinsten för ögonen eller
har vi månne övertolkat ett eller annat bibelord igen? Bokstavstrogna och religionskritiker drar gärna fram följande passage när miljöfrågor kommer på tal: “Gud sade:
‘Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens
fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.’ Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han
dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ‘Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och
lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar
på jorden.’” (1 Mos. 26-28)
Jag är övertygad om att det är fel sätt att läsa texten. För vad ska vi med en planet till
som ligger under oss i meningen att den är utarmad och förgiftad och vad ska vi med
ansvar för djuren till om det inte finns några kvar att vårda?

Jesper
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VÅR NYA KYRKOHERDE
PRESENTERAR SIG

Det är över ett halvår sedan Yvonne tog make,
hund och bohag och flyttade till Frankrike.
Tiden sedan dess har bland annat använts till att
söka hennes efterträdare och i dagarna började
Ola Fornling sin tjänst hos oss. Här nedanför
presenterar han sig med sina egna ord. Välkommen till Värby församling Ola!

Jesper
Jag vet inte om det beror på mina rötter i Blekingsk skogsbygd men sedan jag flyttade till
Malmö för drygt 15 år sedan har bokskogen i
Torup varit en oas för mig, en plats för återhämtning och nya tankar. Jag är motionslöpare och
längs sjukilometersrundan har många predikoidéer fötts, i upp- och nerförsbackar har problem
lämnat mig och hoppet återvänt till min kropp.
Det är få gånger jag lämnat bokskogen utan nya
perspektiv.
De senaste åren har utflykterna till bokskogen
också handlat om familjeutflykter. Mina barn,
Jakob och Siri, är 8 och 5 år gamla. När vi haft
en tuff vecka i familjen där jag och min fru jobbat mycket och barnen haft fullt upp på dagis
och skola kan en timme i Torup göra under. Ett
par grillade korvar och ett paket kex och lite
klättring på hinderbanan gör att vi plötsligt har
glömt vardagsslitet och är på samma spår igen.
I vår har det känts ännu roligare att röra sig i
bokskogen eftersom jag vet att jag ska börja som
kyrkoherde i Värby. Jag känner mig ödmjuk över
förtroendet jag fått av personal och kyrkoråd,
samtidigt längtar jag efter att börja arbeta i församlingen. Just nu känns det som att stå i startblocken och vänta på startskottet.
Sommaren kommer dock att innehålla olika
aktiviteter för mig. Jag börjar i församlingen den
andra juni, sedan arbetar jag till midsommardagen, då sätter jag mig på planet till Chicago för
att delta i en predikofortbildning i några veckor.
Jag åker via ett stipendium jag fick innan det
blev klart med det nya jobbet, så man kan säga
att det är den berömda ketchupeffekten som
slagit till - plötsligt händer allt på en gång. Jag är
dock övertygad om ett kunskaperna och inspirationen från utbildningen vid Lutheran School of
Theology kommer församlingen till godo. Konkret kommer det också att föra med sig att jag

samlar en grupp i Värby församling som under
hösten kan ge respons på mina predikningar.
Om du vill vara med i den referensgruppen - hör
gärna av dig!
Men i skrivande stund ligger allt det i framtiden.
Nu handlar mitt liv om att avsluta min komministertjänst i Vellinge som jag haft i tio år. Att
konfirmera ett fantastiskt gäng ungdomar och
hålla min avskedspredikan på bönsöndagen. Att
tacka församlingsbor och kollegor för en utvecklande och härlig tid där vi på olika sätt delat
liv. Vid livets förändringar brukar jag tänka på
ett vägmärke av Dag Hammarskjöld: ”Till det
förgångna: Tack! Till det kommande: Ja!” Det är
en daglig övning, att inte fastna i det förgångna,
utan lära sig av det för att möta framtiden med
öppen nyfikenhet.
I de inledande raderna skrev jag om bokskogen.
Jag tänker att det även rymmer en vision för
gudstjänsten. I bästa fall är den en plats där vi
känner en hemkomst i Gud, där problem blir
lösta, där vi känner att vi är del av en gemenskap
som rör sig åt samma håll.
Jag önskar er en välsignad sommar. Vi ses!

Ola Fornling

VÄLKOMMEN TILL VÅRA
KYRKOGÅRDAR

Jag har ju varit anställd här sen i början på december så det kanske är dags för en presentation
av mig.
Jag heter Roland Nilsson och bor i Klågerup
med min fru Anna. Jag växte upp i Skabersjö där
min far var kyrkogårdsvaktmästare.
Tyvärr så gick han bort mycket hastigt för trettio
år sedan och jag fick möjlighet att prova på hans
jobb då.
Det passade inte mig så bra då, så det har varit
inom byggbranschen och plåtslageri som jag har
varit i mitt yrkesliv hittills.
Nu när jag blivit kyrkogårdsförman så ser jag
fram emot att vi träffas på våra kyrkogårdar eller
i våra kyrkor.
Är det något ni tycker är bra eller dåligt kring
hur vi sköter våra kyrkor och kyrkogårdar så vill
jag gärna veta det. Ni får gärna ringa eller maila
mig så ser vi om vi kan göra några förändringar.
Nu när våren och sommaren har gjort entré är
det trevligt att se så många besökare som kommer och planterar och vårdar sina gravplatser.
Men tänk på att de som vill sätta blommor eller
tända ljus på våra minneslundar eller askgravlundar rekommenderas att använda de ljushållare och vaser som finns tillhandahållna av oss.
Detta för att vi ska följa de rekommendationer
och bestämmelser som finns för dessa platser.
Vi ska också försöka att bli bättre på att sortera
vårt avfall. På Bara och Hyby kyrkogårdar har vi
placerat ut och märkt upp soptunnor med komposterbart och brännbart.
Vi har gjort detta för på dessa kyrkogårdar har
vi möjlighet att lägga växtavfall i komposter,
och då känns det onödigt att kasta en massa bra
kompostmaterial i vår container för brännbart.
Dessutom kommer vi att spara in en hel del på
miljön om vi slipper att använda så mycket sopsäckar. Hoppas att ni hjälper oss och vår miljö
med detta.
Och så ser jag fram mot en skön sommar och att
vi träffas på våra kyrkogårdar eller i våra kyrkor.

Roland Nilsson

Kyrkogårdsförman

KONFIRMAND 2015!

Du som går i åttan eller högre och inte redan är
konfirmerad är välkommen att anmäla dig.
Att vara konfirmand handlar om att diskutera
och uppleva det som vi brukar kalla kristendom.
Vi pratar om Gud, tro, rätt och fel, kärlek och
hat o s v. Dessutom bjuder vi på mellanmål och
åker på läger tillsammans under året.
Utöver möjligheten att läsa en gång i veckan
erbjuder vi också lovläsning eller sommarläsning
2015 som båda innebär intensivläsning på hemmaplan under tre veckor. Här nedanför kan du
läsa mer om hur det fungerar. Alla alternativen
är kostnadsfria. Det går utmärkt att skicka in
redan nu.
Välj den tid som passar dig bäst men numrera alternativen (1-3) så att jag kan anpassa läsningen
till dina val efter bästa förmåga. Jag kan inte garantera att alla grupper blir av då detta beror på
deltagarantal och hur valen faller. Väljer du att
skriva namnet på en ”läskompis” så bör du ha
pratat med kompisen innan så ni är överens.

Jesper
veckoläsning

Läsning under två timmar en dag i veckan under
skolveckorna och konfirmation våren 2015. Vi
åker dessutom på läger tillsammans. I nuläget
finns det fyra tider att välja mellan.

lovläsning

Läsning under fyra timmar om dagen under
vecka 44, 2014 samt vecka 2 och 14, 2015. Vi tar
upp samma saker som övriga grupper men den
här läsformen passar bra för dig som har mycket
aktiviteter under skolveckorna.

sommarläsning

Läsning under fyra timmar om dagen under
vecka 31-33, 2015. Vi tar upp samma saker som
övriga grupper men den här läsformen passar
bra för dig som har mycket aktiviteter under terminerna eller som satsar extra på skolarbetet.
Faxa, messa,
fax: 		
sms: 		
mejl: 		
snigelpost:
		

skicka eller maila in din anmälan.
040-440064
070-5679432
jesper.odemark@svenskakyrkan.se
Jesper, Värby församling
Hyby prästgård, 23375 Klågerup

Anmälan till konfirmation
2014-2015 (numrera alternativen)
Veckoläsning tisdagar 16.30-18.30
Veckoläsning tisdagar 19-21
Veckoläsning torsdagar 16.30-18.30
Veckoläsning torsdagar 19-21
Lovläsning, vecka 44, 2 & 14
Sommarläsning vecka 31-33 (2015)

namn: ___________________________________
personnummer: __________________________
adress: __________________________________
_________________________________________
mobilnummer (konfirmandens):
_________________________________________
Mailadress(er) (vårdnadshavares):
_________________________________________
_________________________________________
Läskompis: _______________________________
_________________________________________

MUSIK I SKYMNINGEN

Välkommen till årets upplaga av vår uppskattade
sommarkonsertserie! Som vanligt bjuds det på
en spännande blandning av konserter. Förhoppningen är förstås att det ska finnas något för de
flesta smakriktningar. Mycket nöje!

SOLVÄNDA

Karna

Andetag består av fyra kvinnor som delar ett
starkt intresse för vokal improvisation och
afrikanska slagverk. Med sina fyra olika röster
ackompanjerade av slagverk skapas musik med
stark närvaro som gett dem en egen musikalisk
nisch där lyssnaren bjuds att komma nära den
starka och stämningsladdade musiken.
Andetags egna arrangemang och egna sound ger
kända låtar nytt djup och ny energi. Nu bjuds vi
med på en resa mot solen med sång, slagverk,
improvisation och recitation.
Vokalgruppen Andetag består av Diana Nunez,
Inger Ohlén-Reingold, Helen Melin och Lena Jungmark. Gruppen har funnits i sju år, och har bland
annat framträtt i fyra kyrkospel i Lunds domkyrka, och haft regelbundna konsertmeditationer
i kyrkorummet. Vokalgruppen Andetags senaste
CD Kalejdoskop släpptes våren 2013.

25/6 Hyby gamla kyrka 20.00
NU ÄR DET GOTT ATT LEVA

Vi hälsar en uppskattad sångerska välkommen
tillbaka i sommar. Lena Wismar, som ofta gästat
vår församling i olika sammanhang, har denna
gång sällskap av en duettpartner, Lars-Gunnar
Dahl, samt pianisten Kjell-Ove Dahlman.
Lars-Gunnar var i 30 år verksam vi Malmö
opera. Idag är han en uppskattad och ofta anlitad konsert- och kyrkosångare. Lena behöver väl
ingen närmare presentation, men berättas kan
att hon förutom att flitigt sjunga runt om i våra
kyrkor, också varit verksam vid Nöjesteatern,
Malmö opera och Galateatern m fl.
Kjell-Ove är stockholmare i förskingringen och
utbildad pianist vid Musikaliska Akademin i
Stockholm.
Tillsammans bjuder dessa tre på ett rikt och omväxlande program med allt från opera och musikal till visor. Det blir både duetter och sångsolon
samt pianistiska utsvävningar.

9/7 Skabersjö kyrka 20.00

FRÅN BACH TILL PIAZZOLLA

En konsert utöver det vanliga! Här bjuds det på
en härlig blandning av musikstilar.
Konserten kommer inledas med klassisk musik
för piano och fiol för att sedan slingra sig vidare
genom argentinsk tango och ungersk folkmusik
för att så småningom rundas av med några
humoristiska och oväntade musiknummer. En
konsert som inte kan göras rättvisa med ord utan
måste upplevas!
Medverkar gör Viktor Bergendal och Peter Filiptsev,
två multimusikaliska unga herrar, som utan att
blinka växlar mellan fiol och piano, dragspel, gitarr och saxofon. Allt med musikalisk skicklighet
och glimten i ögat!

23/7 Bjärshögs kyrka 20.00
VÅR LÄNGTANS
FRAMTID BÖRJAR HÄR

Konsert med inspiration från den ignatianska
traditionen. Medverkar på sång och piano gör
Gunnel Rask, till vardags verksam som organist
i Vellinge-Månstorps församling. Gunnel har
också en omfattande egen konsertverksamhet
och har både gjort skivinspelningar samt program för Sveriges radio.
Så här presenterar Gunnel sitt program: ”Vår
djupaste längtan har ofta väldigt mycket med
Gud att göra. Och i höghastighetssamhällets
och nätverkscivilisationens kölvatten är behovet
av andlig fördjupning och vägledning stort. Hos
jesuitordens grundare, Ignatius av Loyola (14911556) finns insiktsfulla skatter gömda, som nu
sprider sig också inom Svenska kyrkan.
Med solosånger och nyskrivna psalmer, pianosolon samt dikter och böner i denna anda, väntar
en musikalisk och poetisk resa med hållplatser av
lyssnande som kan göra det möjligt att ställa in
den inre kompassen. Gud vill möta varje människa, just i livet, som det ser ut just nu.”
Musiken som framförs är skriven av bl a Bach,
Schumann, Satie, Wiehe och Harling. Texter av
Setterlind, Eggehorn och Rask.

6/8 Bara kyrka 20.00

FRÄLSARKRANSEN

- livets pärlor

I höst startar vi en samtalsgrupp som utgår från
pärlorna i det armband som skapats av biskop
Martin Lönnebo. Vi kommer att tala om livet
och döden, om kärleken och sveket, om bekymmerslöshet och djup sorg, om vänskap och
ensamhet. Det är vi själva som styr samtalen så
varje möte bygger på våra gemensamma upplevelser och erfarenheter.
Vi börjar onsdag 1 oktober 19.00 med en musikalisk vandring genom Frälsarkransen under ledning av Elisabeth Melander. Hon har fascinerats
av pärlorna och hennes sång- och musikprogram
handlar om de olika pärlorna och den kraft de
skänker. Därefter träffas vi onsdag 5 november
och onsdag 3 december, båda gångerna 19.00.
Väl mött!

Karna & Helene
VANDRA MED LIVETS PÄRLOR

Söndag 31 augusti är du välkommen att slå följe
med oss på en sensommarvandring. Vi inleder
vandringen med en kort andakt i Skabersjö
kyrka 15.00 och sedan går vi i lugn takt genom
den vackra bokskogen, till Hyby gamla kyrka
där vi avslutar vandringen med en mässa i Frälsarkransens tecken cirka 18.00.
Vandringen kommer att följa upptrampade vägar
så det går utmärkt att vandra med barnvagn.
Med jämna mellanrum stannar vi för kroppslig
och andlig påfyllning. Vi kommer att ha en följebil som plockar upp den som inte orkar gå hela
vägen. Välkomna!

Karna & Helene

SOMMAR

Värby café

Under hösten bjuder vi vid några tillfällen in
till samkväm utan underhållning. Kom till Värbygården och njut av en kopp kaffe och kaka,
samtala eller bara var med. Vi träffas på Värby
café med början 4/9 13.30.

Helene & Mats
Babyrytmik och Babycafé

Babycafèt öppet 09.30-11.30 på måndagar. Babyrytmiken är uppdelad i två grupper: ”lite äldre
gruppen” (ca 7-18 månader) sjunger 09.30-10.00
och ”lite yngre gruppen” (ca 0-7 månader)
10.15-10.45. Höstterminen börjar 25/8.

Elinore, Ann-Sofie & Hans
Öppet Hus

Här får både barn och vuxna möjlighet att träffas
och knyta många nya kontakter. Vi leker, pysslar,
fikar och umgås. Varje gång har vi en sångstund.
Ingen anmälan behövs. Vi har öppet på
Värbygården tisdagar och fredagar 09.30-11.30.
Höstterminen börjar 22/8.

Hans
Filmklubben

En gång i månaden träffas vi (ålder 17-97 år) i
Värbygården för att gemensamt se en långfilm.
Därefter bjuder församlingen på kvällsfika och vi
utbyter intryck och diskuterar filmens karaktärer,
händelser och de känslor den förmedlat.
Höstens första filmkväll är 7/9 och tiden 19-22.
Välkommen önskas nya och gamla cineaster!

Jesper
Hemgruppen

I Värby församling finns det en hemgrupp som
bjuder in dig som är nyfiken men kanske inte tar
steget direkt in i kyrkan. Eller du som har en tro
och vill dela den med andra i en hemmiljö där
alla får komma till tals om bibeltexter vi läser.
Vi läser även annan teologisk litteratur som vi
diskuterar. Vi ber också för konkreta ämnen i
våra och andras liv. Vi tackar Gud för ledning
i våra liv. Sen deltar vi givetvis i församlingens
gudstjänster och andra samlingar. Vill du vara
med? Kontakta mig.

Mats

Varmt välkommen till någon av våra verksamheter. Sä
idéer eller förslag på annat är du välkommen att höra
verksamhet hittar du nederst i respektive stycke och p
och mejladresser. Uppdateringar etc hittar du i dagsp
i Bara och Klågerup och vid alla våra kyrkor i Hyby, Ba

Internationella caféet

Välkommen måndagar udda veckor 13-15.30
till Värbygården. Vi syr, stickar och virkar till
förmån för utsatta människor på vår jord. Kläder
sänds till behövande, andra textilier säljs eller
lottas ut. Förutom handarbetande så fikar vi,
samtalar, samt lyssnar till högläsning ur en roman eller novell. Vi startar igen 25/8.

Mats
Kulturklubben

Kulturklubben i Värby församling är en grupp
som intresserar sig för kultur i alla dess former.
Vi samtalar och delar känslor och åsikter. Vi
läser och diskuterar böcker. Vi analyserar radio
och tv program. Vi går på utställningar, teater
och bio. Vi träffas oftast på Värbygården klockan
13-15 onsdagar udda veckor. Vi fikar under
eftermiddagen och en frivillig kollekt till vårt nya
projekt Tandala tas upp. Vill du prova på så kontakta mig innan så vi inte är ute på äventyr den
dagen du tänkte komma. Vi har uppehåll under
sommaren men startar igen 10/9.

Mats
Himlakören

För dig i klass F & 1 på tisdagar, nu i två grupper. Ena gruppen 15.15-15.45 samt Andra gruppen 16.00-16.30 i Värbygården.
Kan kombineras med miniorer 14.45-16.30. Vi
lär oss sånger utantill, leker med rytm och röst
och sjunger med hela kroppen. Varmt välkomna
med anmälan och frågor. Terminsstart 2/9.

Elinore & Ann-Sofie
Ungdomsgruppen

Du som nått konfirmandåldern eller längre är
välkommen till ungdomslokalen i Värbygården
för prat, fika, allvar och skämt.
Höstens tider kommer i nästa nummer.

Jesper

REN 2014

Stjärnkören

äkert finns det något som passar just dig. Har du
a av dig till någon av oss. Ansvarig för respektive
på näst sista sidan i bladet finns våra telefonnummer
pressens predikoturer, på hemsidan samt på affischer
ara, Bjärshög och Skabersjö.

Bibelläsningscirkel

Är du nyfiken på bibeln? Vill du diskutera med
andra vad du läser? Under ledning av en präst
träffas vi för samtal och högläsning. Välkommen
till bibelläsning på Värbygården. Förutom att
läsa ur bibeln kommer vi att arbeta med en
bokserie som heter ”Alla tiders bok”. Vi kommer
under våren göra studiebesök i andra samfund.
Till hösten börjar vi med den tredje delen i bokserien, ”Mot ett mål”. Vi träffas tisdagar jämna
veckor 18-20 på Värbygården. Nästa termin
startar 2/9. Du kan vara novis eller ha läst bibeln
en tid, det passar alla! Hör av dig innan om du
tänkte komma och prova, vi kan vara på studiebesök just den dagen du tänkte komma.

Mats
Hemsidan

Här hittar du fortlöpande information om vad
som händer i församlingen. Du kan också kommentera i vår blogg, få GPS-koordinater och
vägbeskrivning till och bilder på kyrkorna, hitta
kontaktuppgifter och nyheter. Bokmärk gärna
www.varbyforsamling.se

Jesper
Miniorer

Kör, lek och lite undervisande verksamhet för
församlingens 6- och 7-åringar. Vi fikar, pysslar,
leker och pratar om den kristna traditionen med
hjälp av skapande, sång, musik och berättelser.
Terminsstart tisdag 2/9 på Värbygården 14.4516.30.

Hans, Elinore & Ann-Sofie
Enskilt samtal och tystnadsplikt
Ibland funderar vi på existentiella ting, ibland är
det något annat som vi inte reder ut själva. Det
finns alltid möjlighet att samtala med oss präster.
Vi har absolut tystnadsplikt.

Ola, Mats & Helene

Stjärnkören för dig i klass 5 och uppåt. Måndagar 16-17 i Värbygården. Vi börjar med fika från
15.30. Vi blandar olika musikstilar och sjunger
allt från pop, visa, psalm, gospel till musikal. Vi
sjunger i stämmor och utvecklar sångtekniken.
Varmt välkomna med anmälan och frågor.
Terminsstart 1/9.

Elinore & Ann-Sofie
Änglakören

Änglakören - för dig i klass 2-4. Onsdagar 15.3016.15 i Värbygården. Vi börjar med fika från
15.00.
Kan kombineras med after school 16.15-17.30.
Vi lär oss grunderna i sångteknik, och sjunger
olika musikstilar - allt från pop, visa, psalm, gospel till musikal. Varmt välkomna med anmälan
och frågor. Terminsstart 3/9.

Elinore & Ann-Sofie
Internationella gruppen

Värby församling stödjer som alla församlingar
i Sverige kyrkans internationella arbete genom
insamlingar, försäljning av kakor och bröd, lotterier och mycket annat. Vi har dessutom ett mer
riktat projekt från och med hösten 2013. Tandala
är ett skolprojekt där Svedala skolor m fl stödjer skolor i Tanzania. Men vid sidan av detta
hjälper vi också människor i byarna runt Nzega
och delar ut säckar med majs till fattiga familjer
och hjälper lokala församlingar att t ex bygga tak
på sin kyrka eller köpa in biblar. Vi kommer att
sända ner de pengar som kommer in vid babycafé, öppet hus, insamlingar på kulturklubben,
speciella ”happenings” och enskilda donationer.
Vill du vara med i internationella gruppen? Kontakta mig.

Mats
Kyrktaxi

Om du har svårt att ta dig till gudstjänst eller
församlingsträffar finns det kyrktaxi att beställa.
Vi samarbetar numera med Taxipilen och du
beställer resa minst en timme i förväg på telefon
040-440001. Undrar du över vilka arrangemang
som det fungerar att ta kyrktaxi till så kontakta
gärna expeditionen.

Värby församling

HÄLSNING FRÅN
ÖPPET HUS & BABYCAFÉ

Våren är här, vilket märks på barn och föräldrar.
Borta är overaller, mössor och vantar och fram
kommer solglasögon, vårkläder och glada ansikten.
Jag är nu tillbaka efter min föräldraledighet och
det är roligt att få vara tillbaka på Värbygården
och barnverksamheten. Ett stort tack till Maria
som varit vikarie under tiden som jag varit föräldraledig.
Även i år har vi haft ”påskvisning” på Värbygården. Det var för barn i åldern 6-10 år och
vi hade cirka 300 som kom och besökte oss.
Mats, Elinore och jag berättade om vad som
hände för 2000 år sedan och varför vi firar påsk
i Sverige. Det är spännande och utmanande att
möta barnen och alla frågor som de har, när de
får höra om det som hände under påsken.
Jag vill passa på och tacka för en trevlig vårtermin som slutar fredag 13 juni med öppet hus på
Värbygården. Höstterminen börjar igen fredag
22 augusti med öppet hus 09.30-11.30.

Hans

FAMILJELÄGER

Vi åkte till Örestrand på familjeläger en helg i
början av maj. Det var olika åldrar på barnen
så Hans fick klura för att det skulle bli något för
alla. Lördagen inleddes vid lunch med några
lekar och därefter så var alla på lägerhumör. Om
man har roliga lekar med busiga inslag så passar
det både de små barnen och föräldrarna.
Under eftermiddagen gjorde barnen fina tavlor av sten, snäckor och annat de hittade vid
stranden. Efter en tipspromenad med barnboksfrågor och sångövning med Elinore så vad det
dags att grilla korv.
När barnen var i säng kunde de vuxna pusta ut
och mysa lite. Under söndagens förmiddag
spelade vi brännboll. Klockan elva var det
mässa där vi visade upp de fina tavlorna, sjöng
de inövade sångerna och firade nattvard.
Efter ett intensivt dygn vände vi hemåt med
trötta och nöjda barn och föräldrar som redan
frågade efter nästa läger.

Mats, Elinore och Hans

VÄRBYKVÄLLAR

Med skavsår genom Spanien

Vår nya kyrkoherde Ola kommer till Värbykväll
med följande ord: ”2005 gick jag de sista 30
milen till Santiago de Compostela. Jag fick med
mig några halvdåliga bilder hem, men framför
allt berättelser från pilgrimsvägen. Jag kommer
att berätta om hur min vandring blev och fundera kring varför pilgrimsvandrandet har blivit
så populärt i vår tid.”

10/9 Värbygården 19.00
Varje människa existerar i
ett enda exemplar och när
hon är borta kan hon inte
ersättas av någon annan

Björn Ranelid har skrivit trettiotvå böcker, cirka
800 essäer, artiklar och krönikor. Han har mottagit bland annat Augustpriset, Aftonbladets kulturpris, Samfundet De Nios pris, Malmö Stads
kulturpris och Region Skånes stora kulturpris.
Han har framträtt vid 3500 tillfällen inför publik
och talat inför fler människor än någon annan
svensk författare genom tiderna.

15/10 Värbygården 19.00
Operettkväll med Karna Bertilsson.
Mer information i nästa Kyrknytt.

26/11 Värbygården 19.00

I AFTON DAMERNAS
Mer levande med åren

“När kroppen blir skröplig väcks själen till liv”
har någon sagt. Frågor om liv, död och meningen
med det hela får en annan betydelse när man kommer upp i åren. Vad behöver jag och vad kan jag
lika väl vara utan? Vad är förhandlingsbart i mitt
liv? Vad vill jag lämna i arv till nästa genertionen? Man kan utvecklas som människa hela livet
om man vill det, säger Patricia Tudor Sandahl.

27/8 Värbygården 19.00
Våra kvällar börjar 19.00 och efter föredraget
samtalar och fikar vi.

Helene

MODEVISNING

Under fasteinsamlingen till internationellt arbete
anordnade internationella gruppen en modevisning. Det blev en succé med 90 besökare som
fick ta del av vårens och sommarens mode.
Vi gästades av Lindri, Trappa ner och Fillefin.
Dessutom var en stylist närvarande som kunde
hjälpa till med frågor från de modesugna: Bernardica från Bernadi house of style.
Förutom mode bjöds det på goda skratt när jag,
iklädd klänning, äntrade scenen. Intäkterna
från kvällen uppgick till 10 000:- som skänks till
behövande i vår värld.

Mats

PROVA PÅ KÖR-DAGEN

En söndag i mars samlades ett 60-tal förväntansfulla människor för att prova på att sjunga i kör
tillsammans.
En härlig blandning av nybörjare och erfarna
körsångare, tjejer och killar, unga och äldre, fick
under en heldag prova på allsköns musikgenrer.
Poplåtar, talkörer och barbershop blandades
med gospel, klassiskt, psalmer och t o m lite
japansk musik. Allt under ledning av Staffan
Paulson från sånggruppen Vocal Six samt mig
och Elinore.
Dagen avslutades med att kören medverkade vid
en välbesökt musikgudstjänst där en del av de
sånger och psalmer som övats in under dagen
framfördes. En härlig dag som gav mersmak!

Karna

TACK!

Ett varmt tack till alla som kom på välgörenhetskonserten Act of Grace och skänkte pengar och
köpte bröd och kakor bakade av kyrkans Internationella grupp.
Sammanlagt samlades det in en bra bit över
5000 kronor. Det innebär över 200 frukostar
till hemlösa människor runtom i Skåne, genom
Stadsmissionens projekt ”En bra start på dagen”.
Tack också till kören och musikerna som helt
ideellt turnerat runt i Skånes kyrkor under
hösten och våren för att samla in pengar till detta
viktiga och behjärtansvärda ändamål!

Karna

DOPDAGSFEST!

Söndag 28 september firar vi familjegudstjänst
i dopets tecken. I samband med gudstjänsten
delas dopdropparna ut till alla barn som har
döpts i vår församling mellan 1 januari och 1
juli. Efteråt blir det en enklare pastalunch. Alla
är hjärtligt välkomna!

Helene

DOP MED FLERA
OCH MED MERA!

Söndag 26 oktober firar vi familjegudstjänst med
dop. Församlingen lånar ut dopklänningar och
bjuder på doptårta efteråt. Det enda ni behöver
göra är att senast 17 oktober anmäla till expedition att ni vill döpa ert barn i samband med den
här gudstjänsten. Det blir max fem barn som
döps i gudstjänsten.

Helene

LÅNA DOPKLÄNNING?

I Värby församling finns det flera dopklänningar
som skänkts till församlingen och som kan ses
och lånas i Värbygården. Kontakta Eva för mer
information.

Jesper

UPPTAKTSGUDSTJÄNST

Vi välkomnar Ola och drar igång höstens verksamheter i samband med gudstjänsten 7 september. Välkommen till Hyby nya kyrka 11.00.

Jesper

ANHÖRIG?

Värby församling bjuder tillsammans med
Svedala anhörigförening på en kväll med musik
och sång.
Vi träffas på Värbygården för att lyssna till
Jard och Carina Samuelson. Under kvällen gör
Svedala anhörigförening och Värby församling
reklam för sina verksamheter. Efter underhållningen bjuds det på fika och samkväm. Gratis inträde. välkommen måndagen 1 september 18.30!

Mats

EVAS SPALT

Sommar, sommar, sommar med sol och värme,
det får vi väl hoppas att det blir. Så vi kan bli lite
extra pigga och glada och att man får den där extra energin. Kanske har man egen nypotatis som
poppar upp eller så fixar man den från affären.
Men visst är det gott med den där första potatisen. Har ni kommit på vad receptet kommer att
innehålla? Rätt gissat; nypotatis.
Mosad färsk potatis med dragon
ca 10 bufféportioner
1¼ kg färskpotatis
2 små scharlottenlökar
1 msk färsk hackad dragon
1 msk olivolja
salt och peppar
3 dl crème fraiche
250 gram riven emmentalerost
eller annan lagrad ost
10 små ugnsformar
Gör så här:
Tvätta potatisen noga och koka den mjuk med
skalen på. Skala potatisen om du inte har fin
färsk potatis. Skala och hacka löken fint. Sätt
ugnen på 200 grader.
Mosa potatisen med en gaffel och blanda i lök,
dragon, olja och kryddor.
Lägg moset i formarna.
Rör ihop créme fraiche och ost och bred med en
sked av detta på varje form så det täcker moset.
Ugnsbaka i cirka 20 minuter tills ovansidan är
guldgul. Formarna kan stå kvar i den avstängda
ugnen ca ½ timme.
Jag säger bara en sak: godare potatismos får
ni leta efter. Ha en underbar sommar, vi ses på
Värbygården!

Eva

KVARGLÖMT

Eva låter också hälsa att kvarglömda persedlar
får ligga en stund för att sedan doneras till välgörenhet. Vet du med dig att du glömt något eller anar att din son eller dotters alla bortslarvade
plagg kan ligga i Värbygården så kom och titta.
När midsommarhelgen passerats kommer kvarvarande plagg att skänkas vidare.

Jesper

kYrk
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Värby församling, Hyby prästgård
233 75 Klågerup
Öppet: 10-14 (tisdagar 10-11)
varby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.varbyforsamling.se
I akuta ärenden kan du alltid nå någon av
prästerna. Hänvisning finns på 040-440064.
Du kan också söka jourhavande präst på 112.

PASTORSEXPEDITIONEN I HYBY (tel/fax: 040-440064)
kyrkoherde Ola Fornling
040-440654 (arb.) 070-6026777 (mobil) ola.fornling@svenskakyrkan.se
kanslist Lena Persson
040-440064 (arb.) varby.forsamling@svenskakyrkan.se
kamrer Christina Hangård
040-440897 (arb.) christina.hangard.carlson@svenskakyrkan.se
församlingspedagog Jesper Ödemark
070-5679432 (mobil) jesper.odemark@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Karna Bertilsson
070-9263221 (mobil) karna.bertilsson@telia.com
VÄRBYGÅRDEN I BARA (tel: 040-446472)
församlingshemsföreståndare Eva von Appen-Engström
070-8402348 (mobil) eva.von.appen.engstrom@svenskakyrkan.se
präst Mats Magnusson
040-448137 (arb.) 070-5587435 (mobil) mats.magnusson@svenskakyrkan.se
barnledare Hans Nordström
040-446472 (arb.) hans.nordstrom@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Ann-Sofie Persson (föräldraledig t o m 10/8)
kyrkomusiker Elinore Uvemark (vikarie t o m 14/8)
070-8103165 (mobil) elinore.uvemark@svenskakyrkan.se
präst Helene Öhman
040-440551 (arb.) 0701-426330 (mobil) helene.ohman@svenskakyrkan.se
VAKTMÄSTERIET I HYBY (tel: 040-440839)
förman Roland Nilsson
040-440839 (arb.) 0705-637855 (mobil) roland.nilsson@svenskakyrkan.se
vaktmästare Georg Nordström
070-7712435 (mobil) georg.nordstrom@comhem.se
säsongsanställd vaktmästare Roger Holmgren
säsongsanställd vaktmästare Kent Pettersson
säsongsanställd vaktmästare Victor Sluga
FÖRTROENDEVALDA (urval)
Kyrkorådets ordförande Amie Ekbladh
040-444052 (hem) ekbladh@skabersjoby.se
Kyrkofullmäktiges ordförande Per Belander
040-440365 (hem) 070-6655277 (mobil) perochsofie@telia.com
Begravningsombud för icke medlemmar i Svenska kyrkan Bengt Nilsson
040-408123

JUNI

JULI

AUGUSTI

8/6
Pingstdagen
11.00 mässa
Bara kyrka
Helene Öhman

6/7
3:e efter trefaldighet
18.00 mässa
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

3/8
Kristi förklarings dag
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Mats Magnusson

15/6 Hel. trefaldighets dag
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Mats Magnusson

13/7 4:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
Helene Öhman

10/8 8:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
Ola Fornling

19/6 torsdag
14.30 andakt
Solgården
Ola Fornling

20/7 Apostladagen
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman

17/8 9:e efter trefaldighet
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman

20/6 Midsommarafton
11.00 friluftsgudstjänst
Killehuset
Mats Magnusson

27/7 6:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
Mats Magnusson

24/8 10:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
Ola Fornling

21/6 Midsommardagen
13.00 friluftsgudstjänst
Skabersjö slottspark
Mats Magnusson

26/8 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

22/6 J. Döparens dag
11.00 mässa
Bara kyrka
Mats Magnusson

31/8 11:e efter trefaldighet
15.00 andakt
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

29/6 2:a efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman

31/8 11:e efter trefaldighet
18.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman
7/9
12:e efter trefaldighet
11.00 upptaktsgudstjänst
Hyby nya kyrka
samtliga präster
9/9
tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson

Församlingens kyrkvärdar:
Ann-Magreth Albin, Linda Allansson Wester, Amie Ekbladh, Kerstin Evander, Asta Fels, Göran
Jepsson, Ing-Britt Landén, Lars-Göran Larsson, Maiwor Nilsson, Inger Oxing & Ulla Åkesson

