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ETT GOTT VAL

Nu är det bara veckor kvar till valet och vår vardag översvämmas av budskap om
vilka vi bör ge förtroende inför de kommande fyra åren. Jag tänker inte påverka dig
kring hur du väljer att lägga din röst, förutom att jag hoppas att du tar chansen. Det
är ju ganska lätt att glömma hur bra vi har det i ett land där vi faktiskt får lov att
tycka till om hur våra gemensamma resurser ska användas.
I valet till riksdag, landsting och kommun pratas det mycket om jobb, skola, tiggeri,
försvar och skattesatser. Du har kanske liksom jag gjort de valbarometrar som finns
tillgängliga i tidningar och på nätet. Jag kan för egen del säga att det inte är en entydig bild de ger av mig som väljare. Det enda jag lär mig är att vissa saker är viktigare för mig än andra och jag försöker navigera genom mitt liv för att följa hjärtat så
mycket som möjligt.
Vän av ordning undrar kanske varför jag skriver så mycket om val nu? Vad har det
egentligen med församlingsbladet att göra? Visserligen uppmanar vi alla åttondeklassare att välja konfirmationsalternativ, men det kan väl ändå inte vara enda anledningen? Men även detta går att koppla till bibliska texter och förgrundsgestalten i den
kristna kyrkan. När Jesus tillfrågades om huruvida det var rätt att betala skatt till
förtryckarmakten i Rom svarade han med den retoriska frågan: ”-Vems bild är det på
myntet?” Efter att ha fått svaret ”-kejsarens” blev hans raka svar: ”-Ge till kejsaren
vad som tillhör kejsaren och till Gud vad som tillhör Gud”.
Som jag tolkar detta i valtider betyder det att vi visst kan tycka till om vad våra skattepengar används till, men att det ändå är insidans val som är viktigare för vår egen
skull.
För utöver detta valet finns det ju andra val att göra. De val vi gör varje dag. Kanske
är det också till vardags de viktigaste valen görs. De som påverkar hur vår omedelbara framtid kommer att bli. Tänker man närmare på det är valen faktiskt fler än
vi själva tror. Kanske ger det en känsla av beslutsångest, men kanske kan det också
sporra oss att göra bra val för att samtidigt förbättra vår värld.
Det kan handla om vad vi väljer att äta till frukost och hur vi tar oss till jobbet eller
andra verksamheter under dagen. Det kan röra sig om de små besluten kring bemötandet av andra människor och vad vi väljer att låta påverka oss eller vems tur det
är att hämta barnen på dagis eller att tömma diskmaskinen. Det gäller även till synes
banala val som att släcka ljuset eller att torka tvätten utomhus. Alla dessa val har i
det stora hela större betydelse för vårt välmående än de flesta av riksdagens beslut.
Så, ge till kejsaren vad som tillhör kejsaren och till Gud vad som tillhör Gud!

Jesper
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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. Skicka gärna in direkt då vi börjar i vecka 37.
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 tre 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
Lovläsning, vecka 44, 2 & 14
Sommarläsning vecka 31-33 (2015)

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

TORSDAGSTRÄFFEN

Välkommen till en eftermiddag med sång och
musik eller ett trevligt föredrag. Tiden är 13.3015.30, platsen är Värbygården. Församlingen
bjuder på kaffe och kaka.

Mats
18 september
Regnskog - en del av Amazonas
Morgondimman lättar efter en varm och fuktig
natt. Hela natten har cikador och apor hållit konsert. Vi befinner oss i El Oriente som är
Ecuadors del av Amazonas. Området består av
bifloder till den egentliga Amazonfloden. Det är
här som växt och djurlivet är som rikast. Det är
en mycket intensiv upplevelse att vandra fram i
regnskogen eller paddla fram i en stockkanot på
små vattendrag.
Ingmar Skogar visar vackra bilder och berättar
om regnskogen.

16 oktober
Allsång med Linda Lundqvist

Countrysångerskan och allsångsdrottningen Linda Lundqvist kommer och sjunger allsång med
oss. Linda vann kulturpriset i Staffanstorp 2014
och är nominerad till entreprenör skåne 2014.
Linda som under våren har varit och turnerat
i USA stannar till på Värbygården. Linda har
en stor repertoar med olika genrer. Linda leder
Allsångståget med bl a Peps Persson som turnerat hela sommaren.

13 november
Berndth Hammarlund

Sjunger och framträder med det mesta ur den
svenska visskatten såsom, Bellman, Skillingtryck, Taube, Ruben Nilsson, Dan Andersson, Nils
Ferlin, Cornelis Vreeswijk och många fler. Programmen är upplagda med mycket kåserande
om visorna som framförs. Berndth skriver även
egna visor och har medverkat i flera TV produktioner.

HÖSTKONSERT

MOZARTS REQUIEM

I höst framför Värby kyrkokör och Cappella
Lundensis i samarbete med Malmö musikhögskolas kammarkör och solister, ett av de mest
älskade körverken i den klassiska musikhistorien, nämligen Mozarts underbart vackra och
dramatiska Requiem.
Detta är Mozarts sista verk och han dog, endast
35 år gammal, utan att ha hunnit fullborda det.
De sista satserna färdigställdes istället av några
av Mozarts elever, mest känd är F X Syssmayr,
delvis utifrån Mozarts anvisningar och notblad,
delvis självständigt men givetvis helt i Mozarts
anda. Missa inte denna musikupplevelse!
Som alltid är det fri entré. Insläpp från kl 17.30.
Varmt välkommen!

Karna

Hyby nya kyrka
söndag 26/10 18.00

STORT & VARMT TACK!

Efter att under nästan ett år tjänstgjort som vikarierande kantor i Värby församling, under AnnSofie Perssons föräldraledighet, är det nu dags
för mig att rikta ett stort och varmt tack till er
alla!
Den 15:e augusti börjar jag som kantor i Veberöds församling, där jag bla ska leda en Gospelkör - Gospel Voices.
Tack för alla fina möten med församlingsbor i
bland annat rytmik och barnkörer, familjeverksamhet, skolkontakt, konfirmander, gudstjänster
och förrättningssammanhang. Tack också till
alla go´a arbetskamrater och förtroendevalda.
Det har varit en glädje att få samarbeta med er!
Jag tar med mig en liten bit av Värby församling
i mitt hjärta. Kram på er!

Elinore

EVAS SPALT

Då har sommarn varit och hälsat på, och vi
närmar oss hösten. Kanske har man testat nya
recept till den där lilla go’fikan. det gjorde i alla
fall jag så här kommer ett litet smarrigt recept.
Kanske inte så nyttigt men va’ då, ibland får
man unna sig något extra. Det förgyller dagen.
Här kommer receptet på en smarrig, knäckig
hallon och blåbärspaj.
Det här behöver du :
250 gram hallon
250 gram blåbär
2 msk socker
2 tsk potatismjöl
100 gram smör
2 ½ dl socker
2 ½ dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
½ tsk salt
1 ägg
Gör så här:
Smörj en pajform. Mät upp hallon och blåbär i
en bunke. Tillsätt 2 msk socker och potatismjöl.
Vänd runt så allt blandas. Häll därefter över i en
pajformen.
Smält smöret och låt det svalna. Blanda socker,
vetemjöl, bakpulver, vaniljsocker och salt i en
bunke. Vispa upp ägget. Rör ner det smälta
smöret tillsammans med det uppvispade ägget i
mjölblandningen. Rör slät och bred över bären i
formen.
Grädda på 200 grader i cirka 35 minuter. Pudra
över florsocker, servera med vaniljsås och färska
bär. Hoppas det smakar. Vi ses på Värbygården!

Eva

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

SENIORDAGARNA

Snart är det dags för seniordagarna igen. De dagar då Svedala kommun tillsammans med bl a
Värby församling fokuserar på seniorer. Årets
tema är ”Den gyllene åldern - tag vara på dig
själv och andra”.
onsdag 22/10 Svedala församlingshem, 11-16
11-16 Tipsrunda 13.00 Invigning och presentation av program och utställare 13.10 Föreläsning
av livscoach Mia de Nergaard 14.00 Svedala
församling bjuder på fika. I samband med fikan
finns möjlighet att träffa utställare. 14.45 Balansföredrag och aktivitet av sjukgymnast från kommun och vårdcentral 15.15 Musikunderhållning
”Lätt och glatt” med vissångare Peter Hägg.
16.00 Årets Svedalamästare av tipsrundan utses
och priser delas ut.
12.30-16.30 Utställning av: Pensionärsföreningarna, församlingarna, Svedala kommun (räddningstjänst, anhörigstöd, biståndsbedömare,
dagcentraler, Linden), Svedala Anhörigförening,
SvedalaHem, Caos Café, Vårdcentralerna
torsdag 23/10 Värbygården 13-16
13.00 Invigning och presentation av program
och utställare 13.10 Föreläsning av Hans Hardenstedt (Svedalas revykung) 14.00 Värby församling bjuder på fika. I samband med fikan finns
möjlighet att träffa utställare. 14.45 Balansföredrag & aktivitet av sjukgymnast från kommun
och vårdcentral. 15.15 Musikunderhållning av
Marcus och Anna Lindelöf som framför ett
musikprogram med blandade hits och schlagers
från 60- och 70-talen.
12.30-16.30 Utställning (se onsdagsschemat).
fredag 24/10 Solgården 14-16
14.00 Invigning och presentation av program
14.10 Föreläsning av Eva Roos-Davidsson, kulturpersonlighet 15.00 Svedala kommun bjuder
på fika. Musikunderhållning av kören Sångiorerna. Utställning av pensionärföreningarna
under eftermiddagen.
Skjuts under onsdag och torsdag
Skjuts erbjuds 22/10 från Bara till Svedala samt
23/10 från Svedala till Bara. Begränsat antal
platser finns. Anmälan senast 15/10 till Holmagårdens dagcentral, 040-626 85 12.

Mats

JUL- & FÖDELSEDAGSFEST
Årets Julfest och födelsedagskalas äger rum
torsdag och fredag 11-12 december 14-16.30 på
Värbygården. De som fyllt 70-75-80-85-90 och
varje år däröver (och är medlemmar i församlingen) bjuds in till enkelt julbord med tårta. Vi
bjuds på julmusik och annan underhållning. De
som fyllt år får även en liten present.

Mats

ANHÖRIGDAG

Måndagen 1 september 18.30 välkomnar Värby
församling och Svedala anhörigförening dig till
Värbygården. Då presenterar församlingen och
föreningen sina verksamheter. Vi får under kvällen lyssna till Jard och Carina Samuelsson.
De har gett ut flera skivor och bland annat medverkat i den populära programserien Minns du
sången som gick på Sveriges Television några
säsonger. Vi bjuds på kaffe och kaka.

Mats

HÄLSNING FRÅN
VÄRLDENS FEST

Fyra glada deltagare från Internationella gruppen i Värby församling var i Karlstad några
dagar i maj. Det bjöds på världens fest. Svenska
Kyrkans internationella sida visade upp vad som
finns i form av bistånd till jordens alla hörn.
Flera tusen deltagare från hela Sverige firade
mässa tillsammans, gick på workshops, lärde
sig om afrikansk dans, jämlikhet, mission, förtryck, hunger och mycket mer. Förståelse och
inspiration är två ord som jag tog med mig hem.
Förståelse för utsatta kvinnor i vissa kulturer,
förståelse och insikt i hur våra gåvor används.
Inspiration att fortsätta kämpa för en jämlikare
värld, både gällande mat, standard och utbildning. Det ger mycket kraft att samlas kring en
viktig uppgift. Att sprida det kristna budskapet i
ord och handling ut över vår värld.

Mats

HÖSTEN

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.
Kommande kvällar att boka är 5/10, 9/11 &
30/11. Firas det kvällsgudstjänst börjar filmen
19.30 istället.
Välkommen önskas nya och gamla cineaster!

Jesper
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 4/9 13.30-15.30. Höstens övriga datum är
2/10, 30/10 samt 27/11. Någon av oss präster
är med.

Helene, Mats & Ola
Miniorer & Himlakören

Kör, lek och lite undervisande verksamhet för 6och 7-åringar. Vi fikar, pysslar, leker och pratar
om den kristna traditionen med hjälp av skapande, sång, musik och berättelser. På tisdagar
träffas miniorerna 14.45 -16.30. Vi sjunger i två
grupper, 15.15-15.45 och 16.00-16.30.

Hans & Ann-Sofie
Öppet Hus

För den som är hemma med barnen är Öppet
hus en mycket uppskattad mötesplats. Där har
både barnen och vuxna möjlighet att få träffas
och knyta många nya kontakter. Vi leker, pysslar,
fikar och umgås. Varje gång har vi en liten
sångstund. Ingen anmälan behövs, du är alltid
välkommen. Tisdagar och fredagar 09.30-11.30.

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

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. Vi träffas
jämna veckor, onsdagar 19-21. Vill du vara med?
Kontakta mig.

Mats
Vuxenkörerna

Vid denna tidnings utgivning är kyrkokörens
och seniorkörens termin redan igång, men det
är absolut inte för sent att komma med! Är du
intresserad av Kyrkokören, som är en blandad
vuxenkör med en mycket bred repertoar eller
Sångiorerna, blandad seniorkör, också den med
mycket blandad repertoar, kontakta undertecknad för mer information.
Kyrkokören övar tisdagar 19.00 och seniorkören
sångiorerna övar torsdagar 16.00 i Värbygården i
Bara. Välkommen!

Karna
Kulturklubben

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.

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 tänkt komma. Vi startar igen 10/9.

Ola, Mats & Helene

Mats

Hans
Enskilt samtal och tystnadsplikt

N 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 läser under
hösten den andra delen ”Vandra vidare” och den
tredje delen ”Mot ett mål”. Vi träffas tisdagar
jämna veckor klockan 18 till 20 på Värbygården.
Vi kommer under hösten göra studiebesök i andra kristna samfund. Terminen 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
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.

Mats
Veckomässa

Varannan tisdag under terminerna firar vi mässa
i Värbygården 11.30. Då träffas hela personalen
och vi välkomnar även alla daglediga församlingsbor. Se baksidan för tider.

Värby församling
Ungdomsgruppen

Du som nått konfirmandåldern eller längre är
välkommen till ungdomslokalen i Värbygården
för prat, fika, allvar och skämt.
Vi träffas på torsdagar 19-21.30 med start 9/10.

Jesper

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.

Ann-Sofie
Söndagsskola

Söndagsskola för barn i åldern 4-10 år kommer
att finnas under hösten på följande söndagar i
Värbygården: 28/9, 26/10, 16/11. Barnen är
med i början av gudstjänsten som startar 11.00
och går efter en stund ut till barnrummet. Där
samtalar vi kring en bibeltext. Ingen anmälan
behövs, varmt välkomna.

Hans
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 16.1517.30. 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.

Ann-Sofie
Kyrknytt

Som vanligt är alla bidrag välkomna. Sänd gärna
ett mejl, men gör ingen egen layout.
Kom ihåg att jag inte kan publicera bilder eller
text som någon annan äger rättigheterna till.
Dessvärre kan jag inte heller utlova publicering.
Kom gärna med feedback på innehåll och bilder.

Jesper
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

Kyrkliga handlingar

Med hänsyn till miljö och uppvärmningskostnader använder vi enbart en kyrka per helg under
vinterhalvåret. Dop m m bokas i den för helgen
aktuella kyrkan.

Värby församling
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.
Sedan hösten 2013 har dessa insamlingar inbringat ett belopp på över 17 000 kr. Vill du vara med
i internationella gruppen? Kontakta mig.

Babyrytmik och Babycafé

Babycafèt är 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.

Ann-Sofie & Hans
After school

De som är intresserade av att deltaga i After
school är välkomna till Värbygården för en
”prova-på-gång” och en introduktion av verksamheten onsdag 3 september kl 15.

Helene
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

Mats

ALLHELGONAHELGEN

Vi högtidlighåller allhelgonahelgen som vanligt
och håller öppet i våra kyrkor som följer.
Bara kyrka: fredag 12-18 och lördag 10-14
Hyby nya kyrka: fredag 10-16 och lördag 10-16
Skabersjö kyrka: fredag 12-17 och lördag 9-17

STILLA RO OCH NÄRA

Musik för tröst och vila på Alla helgons dag
lördag 1 november. 16.00 i Bara kyrka och 18.00
i Hyby nya kyrka. Medverkande: Värby vokalensemble, Camilla Gurell - flöjt och Jenny Persson - cello, Karna Bertilsson - piano och orgel
Söndag efter alla helgons dag är det minnsgudstjänster i Bjärshögs kyrka 16.00 och i Skabersjö
kyrka 18.00. Trio Tre Röster, d v s välkända
Elinore Uvemark, Hans Nordström och AnnSofie Persson, medverkar i båda gudstjänsterna.

Värby församling

UPPTAKTSGUDSTJÄNST
och
kyrkoherdeinstallation

Vi välkomnar vår nya kyrkoherde Ola Fornling
och drar igång höstens verksamheter i samband
med gudstjänsten 7 september. Välkommen till
Hyby nya kyrka 11.00.
Gudstjänsten leds av kontraktsprost Jan-Olof
Aggedal. Ola Fornling predikar. Församlingens
präster medverkar.
I gudstjänsten hörs musik ur ”Gå djupare”, en
nyskriven mässa av Bengt Johansson.
Medverkande: Värby kyrkokör, Stjärnkören och
Sångiorerna. Camilla Gurell - flöjt, Martin Lundberg - bas, Marcus Rostedt - slagverk och Hans
Nordström - trumpet. Karna Bertilsson - musikalisk ledning.

Värby församling

VÄRBYKVÄLLAR

Med skavsår genom Spanien

Vår kyrkoherde Ola kommer till Värbykväll och
berättar om sin vandring till Santiago de Compostela.

10/9 Värbygården 19.00
Björn Ranelid

Biljetter till kvällen med Björn Ranelid kan hämtas (kostnadsfritt) på pastorsexpeditionen från
och med måndag 6 oktober. Max två biljetter per
person.

15/10 Värbygården 19.00
Det måste vara underbart

En kväll fylld med operettmusik, kryddad med
några nypor opera och musikal och garnerad
med lite advent- och jultoner!
Sång och musik ur bl a Vita hästen, Csardasfurstinnan, Glada änkan och Teaterbåten.
Medverkar gör församlingens egen musiker
Karna Bertilsson. I sällskap har hon Björn Forsberg, i många år operett- och musikalartist på
Malmö opera och Kristianstad teater. Ackompanjerar gör pianoekvilibristen Kjell-Ove Dahlman. Efter underhållningen bjuds det på lite
Adventsmingel!

26/11 Värbygården 19.00
Våra kvällar börjar 19.00 och efter föredraget
samtalar och fikar vi.

Helene

FRÄLSARKRANSEN

Nu startar vi en samtalsgrupp kring frälsarkransen. 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. Därefter träffas
vi onsdag 5 november och onsdag 3 december,
båda gångerna 19.00. Väl mött!

Karna & Helene

VERKLIGHETEN
GÖR SIG PÅMIND

I skrivande stund är det 14 augusti och jag sitter
och monterar bilder i tidningen du håller i din
hand. Som vanligt är det svårt att fylla sidorna,
för trots att det händer mycket i vår församling
så tas det inte lika många bilder som åtminstone
jag skulle önska.
Därför började jag titta längre bak i mappen med
bilder och fann då bland annat bilderna från
min resa till Israel och Palestina som jag gjorde
tillsammans med andra pedagoger och präster
inom ungdomsarbetet i Lunds stift. Kyrknytt har
fyllts av annat sedan dess, så det är först nu det
finns plats att skriva om upplevelserna.
När vi nu är inne i en av de våldsammaste perioderna i nutida historia i dessa två länder ser jag
tillbaka, med viss sorg, på det jag var med om
för mindre än ett år sedan.
Vår resa var inte politiskt arrangerad och vårt
fokus var inte att välja sida i konflikten. Vi skulle
i första hand träffa kristna och få höra om deras
upplevelser i denna kulturella, politiska, religiösa
och konfliktfyllda smältdegel.
Vi fick naturligtvis även se baksidan av myntet
då även vi kontrollerades av knappt 20-åriga
värnpliktiga med automatvapen hängande över
bröstet. Vi såg förbudsskyltarna och varningarna, vi såg gröna gräsmattor och snustorra
åkrar bara kilometer därifrån. Vi hörde Betlehems borgmästare berätta att det inte ens finns
mark till en fotbollsplan och såg de israeliska
bosättningarna på Palestinsk mark vid horisonten.
Det är med blandade känslor man möter ”det
heliga landet”. Det är mycket mindre än man
tror. Israel och Palestinas gemensamma yta är
mindre än Smålands. Det är mycket grusigare än
man tror när man läser ursprungsmärkningen i
grönsaksdisken i affären och det är mycket mer
avspärrat. Men det är också fyllt av intressanta
människor. Människor med drömmar om frihet,
med kontakt med Europa och med väldigt goda
språkkunskaper och stora tankar om sin och
landens framtid.
Jag kom på mig själv med att hajja till inför klassiskt religiösa och lite kitschiga bilder på Jesus
och barnen eller den gode herden som sedan
flankerades av arabiska tecken. Jag fick veta att
texten var bordsböner eller kända bibelställen.
Det fick mig sannerligen att tänka på hur vi lätt

förknippar människor, bildspråk, skrift och geografi med vissa religioner. Allt det där kommer
på skam i Israel och Palestina.
Flera av de vi mötte berättade om möten när
västerlänningar ryggat till då de presenterat sig
som palestinier. För, låt oss vara ärliga, fortfarande likställs palestinier ofta med självmordsbombare och flygkapare. När frågeställaren senare
sett korset kring halsen och förstått att vederbörande var kristen kom alltid frågan hur länge
han eller hon varit det, om det var europeiska
missionärer som fört tron till araberna eller hur
det gått till. Vår guide var en av dessa kristna
palestinska araber och han log brett när han
svarade att ”Vi har varit kristna i snart 2000 år.”
För dagens kristna minoritet i Palestina går tillbaka till de första församlingarna som bildades i
landet efter Jesu död.
Vi mötte politiker och lärare, studenter och vanligt folk på gatan. En sak hade alla gemensamt,
oavsett bakgrund, religion, språk och hudfärg.
Alla var de trötta på konflikterna.
Jag ska villigt erkänna att jag tidigare ofta sett på
Palestina som bråkmakare, trots att jag kan historien bra. Landet har sedan förbiblisk tid delats
av flera folk. I modern tid har den geografiska
ytan ”lovats bort” av européer med förmodat
goda syften. Men, resultatet har inte blivit bra.
Så, trots min inlednande ovilja att se resan
politiskt går det inte att undvika. Jag förstår att
världssamfundet kände skuld efter andra världskriget. Jag förstår att terrorattentat och gerillakrigföring inte är vägen till fred och stabilitet.
Men jag förstår också att den ständigt närvarande vapenmakten och världens längsta (?)
allmänna värnplikt gör att israeliska ungdomar
av båda könen vänjer sig vid vapnens makt och
funktion.
Jag såg aldrig Gaza, det var för farligt redan för
ett år sedan och jag ogillar alla former av våld.
Men jag såg det systematiska förtrycket och
trodde att ett folk som för mindre än hundra år
sedan spärrats in, fråntagits rättigheter och fått
sina pass stämplade med religiös tillhörighet inte
skulle förtrycka systematiskt, inte spärra in, inte
frånta rättigheter eller stämpla pass med religiös
tillhörighet. Så synd att jag trodde fel.

Jesper

VÅRUTFLYKT

Det finns en del glada själar som oavlönat
hjälper till i Värby församling. Det kan vara
som kyrkvärd, i internationella gruppen eller i
körverksamhet. Vi åkte iväg på en utfärd som
tack för hjälpen och som en uppskattning från
församlingens sida. Efter besök på Trollenäs
slott, lunch på Hurva gästis har vi stannat för
besök på en liten gård som sålde honung, sylt
och andra läckerheter. Därefter spatserade vi
runt på Bosjökloster och avslutade med kaffe på
Sjöbo gästgivaregård. Tack än en gång för att
ni ställer upp för Värby församling. Välkomna
till en ny termin. Om du också vill hjälpa till så
tveka inte. Kom och prova på.

Karna & Mats

SOMMARGUDSTJÄNST

Under sommaren har vi firat flertalet gudstjänster utomhus. Kristi himmelsfärds morgon hälsades välkommen vid möllan i Skabersjö. Vilken
fantastisk känsla att stå på höjden och blicka ut
över landskapet. Känslan av närhet till skapelsen
samtidigt som man sjunger och läser om Jesus är
fantastisk. Församlingen medverkade också vid
Killehuset och villaföreningens midsommarfirande. En stor skara var med och firade gudstjänst utanför Killehuset. Efteråt drack vi kaffe
och inväntade att folkdansarna skulle börja spela
och dansa runt midsommarstången. På midsommardagen kunde vi blicka ut över naturen från
jaktpaviljongen vid Skabersjö gods. Förutom
Guds ord så lyssnade vi till en finklädd trio som
både sjöng och spelade.

Mats

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

kYrk
nytT

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.) 0730-622174 (mobil) hans.nordstrom@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Ann-Sofie Persson
070-8103165 (mobil) ann-sofie.persson@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

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

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

5/10 Helige Mikaels dag
18.00 temamässa
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

1/11 Alla helgons dag
16.00 minnesgudstjänst
Bara kyrka
Mats Magnusson

31/8 11:e efter trefaldighet
18.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman

7/10 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson

1/11 Alla helgons dag
18.00 minnesgudstjänst
Hyby nya kyrka
Mats Magnusson

7/9
12:e efter trefaldighet
11.00 upptaktsmässa
Hyby nya kyrka
samtliga präster

12/10 Tacksägelsedagen
16.00 gudstjänst
Bjärshögs kyrka
Ola Fornling

2/11 Sön. e. a. helgons dag
16.00 minnesgudstjänst
Bjärshögs kyrka
Ola Fornling

9/9
tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson

12/10 Tacksägelsedagen
18.00 gudstjänst
Bjärshögs kyrka
Ola Fornling

2/11 Sön. e. a. helgons dag
18.00 minnesgudstjänst
Skabersjö kyrka
Ola Fornling

14/9 13:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
Ola Fornling

19/10 18:e efter trefaldighet
11.00 mässa
Bara kyrka
Mats Magnusson

4/11 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

21/9 14:e efter trefaldighet
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Mats Magnusson

21/10 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Helene Öhman

9/11 21:e efter trefaldighet
18.00 temamässa
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman

23/9 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

26/10 19:e efter trefaldighet
11.00 familjegudstjänst
Värbygården
Helene Öhman

16/11 Sön. f. domssöndagen
11.00 gudstjänst
Värbygården
Mats Magnusson

28/9 15:e efter trefaldighet
11.00 familjegudstjänst
Värbygården
samtliga präster

18/11 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson
23/11 Domssöndagen
11.00 mässa
Bara kyrka
Ola Fornling

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

30/11 Första advent
16.00 adventsgudstjänst
Hyby nya kyrka
samtliga präster

