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KYRKOHERDENS TANKAR

När jag välkomnades som kyrkoherde i Hyby nya kyrka så vände jag mig mot församlingen och sa: Bed för mig såsom jag beder för er. Det sades många goda ord den
dagen i samtal och hälsningstal, i psalmer och böner, men det är formuleringen om
den ömsesidiga bönen som jag oftast återkommer till.
Vi gör ett fantastiskt arbete i församlingen och att vara kyrkoherde är ett allmänbildande jobb. Under de här veckorna som gått sedan installationen har kasten varit
minst sagt tvära. Ena stunden sitter jag med miniorerna på mattan i barnlokalen och
sjunger. I nästa sekvens befinner jag mig på ett arkitektmöte som handlar om utbyggnaden av Värbygården. Däremellan har jag haft budgetarbete med Christina, träffat
en dopfamilj och fikat med Björn Ranelid. En församlings liv är allt mellan himmel
och jord. Men trots allt är det bönen som gör oss till kyrka.
Jesus gav sällan detaljerade instruktioner till hur vi ska leva våra liv. Trots att många
önskat motsatsen uttalade han sig varken om homosexualitet, evolutionen eller djurens rättigheter. Vad han däremot var tydlig med var just bönen. Han lärde oss Vår
Fader och verkade hela tiden ha ett pågående samtal med Fadern.
Bön handlar inte om att vara speciellt from. Bön är att hålla dialogen med Gud vid
liv, på löprundan, i bilen och i snabbköpet. Det är motsatsen till att ge upp, för kan
du inte göra något annat för din medmänniska så kan du alltid be. Bön kan viskas,
ropas eller ske med tanken eller pennan. I bönens värld får alla våra känslor rum.
Jag kan inte lova att bli en lysande kyrkoherde, men jag kan lova att bli en herde som
ber för församlingen. Så jag börjar där. Må Gud vara med er!
Tanken med den här spalten är också att dela några erfarenheter kring vad som hänt
sedan sist, och fundera kring åt vilket håll vi är på väg. Här är några nedslag i den
verklighet församlingen befinner sig i just nu:
Vi jobbar tillsammans med arkitekt Jan Bergfelt för att ta fram en plan för utbyggnaden av Värbygården. Att vi kommer igång med det projektet är av yttersta vikt. Vi
vill samla personalen och resurserna. Värbygården ska vara ett geografiskt centrum
för församlingens verksamhet där det är lätt att mötas.
Vid Yddingesjön finns ett flyktingboende där en liten grupp kristna från Eritrea lever
och försöker få livet att gå ihop. Värby församlings präster har regelbunden kontakt med dem för bön och samtal. Vi har även bidragit med biblar på engelska samt
hämtat dem till gudstjänster.
Sedan jag kom till Värby församling har jag varit med om flera musikaliska upplevelser som gått under huden. Ett sådant tillfälle var Mozarts Requiem i Hyby Nya kyrka
där vår kyrkokör sjöng tillsammans med Capella Lundensis och Malmö musikhögskolas kammarkör. Samtidigt som vi som var där fick en extraordinär upplevelse
kom det även andra människor till godo i en annan del av världen. Internationella
gruppen var där och samlade in 4499:- till Tandalaprojektet, vilket kommer att vara
ett välkommet bidrag till mat och ett nytt kyrktak.

Ola
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EVAS SPALT

Nu närmar sig julen och man tillåter sig att krypa upp i soffan med en skön filt och bara mysa.
I alla fall gör jag det och ni som inte prövat kan
jag varmt rekommendera det till. Glöm den där
julstressen för ett tag.
Nu inför julen kom jag och tänka på ett recept
som är mumsigt till den där glöggen.
Cheddarflarn med pinjenötter (ca 25 st)
Ingredienser
100 gram (lagrad) cheddarost
6 msk pinjenötter
Sätt ugnen på 200 grader. Riv osten och bred
ut på bakplåtspappersklädd plåt. Strö över pinjenötter och tryck ner dem något. Gratinera 15
minuter i ugnen. Ta ut och låt svalna. Bryt i bitar
och servera. Tänk på att kolla under tiden så inte
de blir brända, vi har ju olika ugnar.
Lycka till med julmyset och en riktigt god jul och
gott nytt år på er. Kanske ses vi nån gång under
julhelgen i våra kyrkor.

Eva

BARA KYRKA STÄNGER

Går allt enligt planerna kommer Bara kyrka
att renoveras och därför stängs den någon gång
efter trettondehelgen och hålls stängd under hela
2015. Fler gudstjänster under året läggs därför i
Skabersjö och Bjärshög för att öka den geografiska spridningen under Bara kyrkas renovering. Se
baksidan för tider och platser.

Jesper

I AFTON DAMERNAS

Vi börjar vårens damkvällar med en måltid onsdag 28 januari, 19.00. Kom som du är. Ta med
en väninna så delar vi en stund tillsammans med
lite gott att äta och dricka.

Helene
Fotografer i detta nummer:
Jesper Ödemark: sida 1, 3 (bild 3), 4 (1), 9 (1 & 4), 10 (1 & 3)
Kristina Lindström: sida 3 (bild 1)
Eva von Appen Engström: sida 3 (bild 4)
Hans Nordström: sida 9 (bild 2), 10 (bild 4)
Ola Fornling: sida 9 (bild 3)
Christina Hangård: sida 10 (bild 2)
Pressbilder eller ur privata arkiv: sida 3 (bild 2), 4 (bild 2-6).

LITE OM MUSIKEN I JUL
FÖRSTA ADVENT

Jubelgudstjänst i Hyby nya kyrka söndag 30
november 16.00. Observera den nya tiden!
Medverkar gör Stjärnkören och Änglakören
samt Värby kyrkokör och trumpetare Mats
Olofsson under ledning av oss musiker.

ANDRA ADVENT

Adventsgudstjänst med musik och mingel i Skabersjö kyrka 7 december 16.00.
Multimusikaliska kusinerna Emilia Björk-Svensson och Marie Svensson medverkar i gudstjänsten tillsammans med kören Sångiorerna. Emilia
och Marie både sjunger och trakterar ett antal
instrument, som fiol, klarinett och flöjt. På egen
hand och med kören kommer de bjuda på både
svängig folkmusik och mer traditionella adventstongångar. Efter gudstjänsten bjuder Internationella gruppen på glögg och pepparkakor
samt på lotteri med härligt prisbord.

LUCIA, JULENS ÄNGEL

Så mörk är natten i midvintertid, men se då
nalkas Lucia! Elva dagar före jul, mitt i decembermörkret gör hon entré med sitt följe för att
sprida ljus. Luciafirande i Hyby nya kyrka 16.00.
Medverkar gör Himlakören, Änglakören, Stjärnkören, konfirmander, pianist John Venkiah,
basist Martin Lundberg och batterist Kristoffer
Rostedt.

JULKONSERT - JULSTÄMNING

Julkonsert med en spännande blandning av våra
mest kända och älskade julsånger och nyare
inslag av gospel, spirituals och visor.
Värby kyrkokör med gästsolisterna Almaz Yebio
och Anders Mårtensson bjuder på körsång, solon och duetter och en och annan allsång.
Med sig har Almaz och Anders en trio duktiga
musiker; Krister Jonsson - gitarr, Kjeld Lauritsen
- hammondorgel och Dan Svensson - slagverk.
Almaz Yebio är en välkänd gospel- och
jazzsångerska som gett ut flera rosade skivor, undervisar i sång på Musikhögskolan i Malmö och
i många år varit ledare för gospelkören Rejoice.

INTERNATIONELLT
Anders Mårtensson är en flitigt engagerad
sångare med stor bredd i sin repertoar. Han
sjunger allt från pop och gospel till klassiskt. På
julkonserten får vi säkert höra Anders framföra
bl a “O helga natt” tillsammans med kören!

JULBÖNER

Julbön i Skabersjö kyrka 24 december 12.00 och
julbön i Bara kyrka 24 december 13.00.
Medverkar gör sopran Suzanne Flink, sedan flera år anställd vid Malmö opera, där hon sjunger
i operakören och också gjort ett antal soloroller.
Hon är en ofta anlitad konsert- och oratoriesångare och har vid flera tillfällen framträtt i vår
församling.

JULOTTA

Spontankör på julottan i Bjärshögs kyrka. För
tredje året i rad blir det julkörsång i Bjärshögs
kyrka, på julottan 25 december 8.00. Den 17 december 19.00-20.30 träffas vi i Bjärshögs kyrka
och övar julsånger. Välkomna!

NYÅRSAFTON

Nyårsbön i Hyby gamla kyrka onsdag 31 december 16.00. Medverkar gör sångsolist Mia Karlsson, bördig från Staffanstorp men numera bosatt
i London. Mia har en internationell karriär och
har gjort huvudroller i bl a The Phantom of the
Opera, Les Miserables och The Beauty and the
Beast. Hon är också en ofta anlitad konsertsångare.

TRETTONDEDAGEN

”Stjärnan i vinternatten”, en musikgudstjänst på
Trettondedag jul, 6 januari 18.00 i Bara kyrka.
Helsingborgs kammarkör medverkar med juloch trettondagsmusik av bl a Scarlatti, Moraeus,
Olsson mfl. Traditionella och kända sånger blandas med lite nyare tongångar.
Helsingborgs kammarkör är en rutinerad kör
bestående av ca 20 erfarna sångare. Kören turnerar flitigt både i Sverige och utomlands. Kören
har vunnit första pris i körtävlingar och gett ut
flera kritikerrosade CD-skivor. Dirigent: Ilze
Stala-Stegö.

Karna & Ann-Sofie

Julkampanjen

Julkampanjen pågår varje år mellan första advent och Trettondedag jul och engagerar tusentals frivilliga och anställda i Svenska kyrkans
församlingar. I år är temat Låt fler få fylla fem!
Varje dag dör tusentals barn under fem års ålder
för att de inte får tillräckligt med näringsrik mat,
rent vatten eller sjukvård. Brist på mödravård
och brist på jämställdhet är några av anledningarna till att FN:s millenniemål med att minska
barnadödligheten inte kommer att uppfyllas
2015. Men det finns hopp och det går att förändra! I år fokuserar vi just på dessa barn. Internationella gruppen i Värby församling samlar in
pengar till kampanjen genom att sälja bröd och
kakor på Bara julmarknad i Bara centrum den
sjunde december samt lotter i Skabersjö kyrka
samma dag 16.00. Välkomna då.

Fastekampanjen

Var sjätte människa i världen går till sängs hungrig. Två miljarder människor har inte tillgång till
näringsrik mat. Så kan vi inte ha det!
Svenska kyrkan satsar på att skapa bättre livsmöjligheter för människor runt hela vår jord.
Temat också för årets fastekampanj är Allt för att
utrota hungern. Var med och rädda liv! Kampanjen pågår mellan fastlagssöndagen och palmsöndagen. Båda dessa dagar uppmärksammar
församlingen insamlingen genom lotterier och
försäljning.

Mats

HAR DU FIRAT
EN SPECIELL DAG?

Jag undrar om du under 2014 fyllt 70, 75, 80,
85, 90 eller något av åren däröver? I så fall är du
välkommen att fira tillsammans med andra som
är medlemmar i församlingen och liksom du
bjuds in till en födelsedagsfest på Värbygården
22/1 eller 23/1. Inbjudan kommer till dig.

Mats

VINTERN 2

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 eller blir underhållna av musiker
eller föredragshållare.

Mats
Filmklubben

Ungefär en gång i månaden träffas vi (ålder
17-97 år) i Värbygården för att gemensamt se en
långfilm. Därefter bjuder församlingen på eftermiddagsfika och vi utbyter intryck och diskuterar filmens karaktärer, händelser och de känslor
den förmedlat. Första filmdagen 2015 blir 18/1
på nya tiden 14-17. Kommande dagar att boka
är 1/3, 29/3, 3/5 och 24/5.
Välkommen önskas nya och gamla cineaster!

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

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 09.3011.30. Terminen avslutas 16/12 och börjar igen
9/1. För info: mejla eller ring mig eller gå med i
facebookgruppen: Barnverksamheten i Värbyförsamling.

Hans

Jesper Enskilt samtal och tystnadsplikt
Värby café

Under vintern 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 8/1 och 5/2 13.30. 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. Terminen
avslutas 9/12, och börjar igen 20/1.

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
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.

Hans & Ann-Sofie
Veckomässa

Mats
Kyrkliga handlingar

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.

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

Värby församling

2014-2015

Babyrytmik och Babycafé

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.

Vuxenkörerna

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

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 radiooch 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 projekt
Tandala tas upp. Vill du prova på så kontakta
mig innan så vi inte är ute på äventyr den dagen
du tänkt komma.

Mats
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 15/1.

Jesper
Stjärnkören

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 19/1.

Ann-Sofie

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. Vi börjar igen 19 januari.

Ann-Sofie & Hans
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 i Värbygården. Förutom att läsa ur bibeln kommer
vi att arbeta med en bokserie som heter ”Alla
tiders bok”. Vi läser just nu tredje delen; ”Mot
ett mål”. Vi träffas tisdagar jämna veckor 18-20
på Värbygården. 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

Vår hemsida är under omarbetning men finns
kvar i något nedbantad form tills vidare. Här
hittar du information om GPS-koordinater och
vägbeskrivning till och bilder på kyrkorna, hitta
kontaktuppgifter och nyheter. Bokmärk gärna
www.varbyforsamling.se

Jesper
Änglakören

Änglakören - för dig i klass 2-4. Onsdagar 15.3016.15 i Värbygården. Vi börjar med fika från
15.00. 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 21/1.

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

Söndagsskola

Söndagsskola för barn i åldern 4-10 år kommer
att finnas under vintern på följande söndagar i
Värbygården: 16/12, 25/1 och 8/2. 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
Internationella gruppen

Värby församling stödjer det internationella
arbetet 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

DOPDAGSFESTER

Under föregående år döptes många barn i Värby
församling. Det betyder att vi den här våren
kommer att ha två dopdagsfester; söndag 8
februari och söndag 10 maj. De här söndagarna
firar vi familjegudstjänst på Värbygården 11.00
och i samband med gudstjänsterna delas dopdropparna ut till alla barn som har döpts i vår
församling. Efteråt bjuder vi på pastalunch. Alla
är hjärtligt välkomna!

Helene

FAMILJEKÖRDAG

Familjekördag lördagen 24 januari kl. 9.30-15.00
på Värbygården.
Gillar du och ditt barn att sjunga? Den 24 januari ges en möjlighet att sjunga tillsammans, barn
och vuxna på lika villkor.
Vi börjar kl 9.30, äter lunch ihop, övar en stund
till och avslutar med fika. Dagen efter medverkar
kören på familjegudstjänsten på Värbygården
11.00. Ingen tidigare erfarenhet av körsång
behövs, det räcker att man tycker att det är roligt
att sjunga!
Körledare: Ann-Sofie Persson, Elinore Uvemark
och Hans Nordström. Anmälan till mig senast
14 januari (se mejladress på sida 11).

Ann-Sofie

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
Solgårdens andakter

Vårens andakter sker på följande dagar: 8/1,
5/2, 5/3, 2/4, 7/5 och 11/6.

Helene

ÄNGEL UTAN VINGAR!

Den lilla ängeln Gloria undrar så hur det är på
andra sidan den Blå dörren, hos dem som Gud
älskar. Eftersom hon inte fått sina vingar ännu
får hon absolut inte gå igenom den Blå dörren,
men hon tänker att det kan inte vara så farligt,
så hon smyger iväg genom dörren i alla fall.
Vad som händer sen får du uppleva i Hyby nya
kyrka 28 februari 16.00 då musikalen Ängel utan
vingar av Karin Runow framförs av Himlakören,
Änglakören och Stjärnkören. Välkommen!

Ann-Sofie

TORSDAGSTRÄFFEN
11 december 13.30

Årets sista träff på Värbygården går förstås i
julens tecken. Vi får lyssna till julens sånger och
sjunga med i några. Hans Nordström och AnnSofie Persson underhåller. Det bjuds på en enkel
julsmörgås och kaffe. Välkommen!

19 februari 13.30

Vi gästas av Stefan Sandberg som berättar om
starka, kloka och kämpande kvinnor från Sverige
och andra länder. Betoningen ligger på udda och
märkliga kvinnoöden. Här finns läkedomskunniga, upptäcktsresande och kvinnliga pionjärer
i traditionellt manliga världar. Kaffe och kaka
serveras. Föreläsningen är ett samarbete med
studieförbundet vuxenskolan.

Mats

FILMKLUBBEN

Tillhör du de som tycker om att se på film? Saknar du ibland ett forum att diskutera vad du sett
och upplevt efter att eftertexterna rullat förbi på
duken? Då är filmklubben något för dig!
Vi träffas med viss oregelbundenhet en gång i
månaden i Värbygårdens ungdomslokal, slår oss
ner i våra soffor och ser en film på vår bioduk.
Alla i åldrarna 17-97 är välkomna och valet av
ungdomslokalen beror enbart på att bioförutsättningarna är bäst där.
Jag väljer filmer och berättar aldrig i förväg vad
som är kvällens film. Har man redan sett den,
finns det säkert anledning att se om den och
upptäcka nya saker. Under filmens gång får alla
fundera över tre enkla frågor. Detta för att vi
efteråt, över lite eftermiddagsfika får en chans att
prata om vad vi sett. Frågorna är samma varje
gång: Vilken känsla ger filmen? Vilken person är
mest minnesvärd? Vilken scen påverkar mest?
Du som varit med förut noterade säkert att jag
skrev eftermiddagsfika och detta beror på att
krockarna med våra kvällsgudstjänster tenderade
att bli mer regel än undantag och därför provar
jag nu på att lägga filmklubben på söndageftermiddagarna istället.
Välkommen 14-17 följande dagar: 18/1, 1/3,
29/3, 3/5 och 24/5, önskas nya och gamla
cineaster!

Jesper

FLERA NUMMER
FÖRSVINNER SNART

Tiderna förändras och vi med dem. Lagom till det
nya året försvinner de flesta av våra fasta telefonnummer. Expeditionens nummer finns kvar, men
övriga anställda når du därefter bäst via mobiltelefon eller mejl.

Jesper

PILGRIMSVANDRING

Sommaren i fjol var fantastisk. Det var varmt
och soligt nästan varje dag, utom 31 augusti.
Den dagen dränktes vår del av Skåne av enorma
regnmängder, men det hindrade inte några
tappra församlingsbor från att göra en drygt tre
timmar lång vandring i Frälsarkransen tecken. Vi
började vandringen med en kort andakt i Skabersjö kyrka och sedan gick vi utmed landsvägen
och genom bokskogen. Något försenade nådde
vi fram till Hyby gamla kyrka där vi firade en
enkel mässa tillsammans. Visst var det motigt
emellanåt, men jag tror att den lilla skara som
vågade stå emot vädrets makter den här dagen
kände att det var mödan värt. Samhörigheten
gjorde dagen till något vi minns med stor glädje.
Söndag 19 april ger vi oss iväg på en ny vandring med Frälsarkransen som tema. Vi börjar i
Skabersjö kyrka 15.00. Vid cirka 18.00 sluter vi
cirkeln och firar en enkel mässa, också i Skabersjö kyrka. Det blir en annan sträckning på vår
vandring den här gången. Och vi hoppas förstås
på ett annat väder än sist!

Karna & Helene

I FRÄLSARKRANSENS
TECKEN

I höstas startade vi i Värby församling en samtalsgrupp där vi utgår från Frälsarkransens pärlor.
Under våren fortsätter vår resa genom pärlbandet. Frälsarkransgruppen träffas onsdagarna
14 januari, 11 februari, 11 mars och 8 april.
Tiden är 19.00. Vi bjuder på enkelt fika varje
gång. Väl mött!

Karna & 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 070-6026777 ola.fornling@svenskakyrkan.se
kanslist Lena Persson 040-440064 varby.forsamling@svenskakyrkan.se
kamrer Christina Hangård
040-440897 christina.hangard.carlson@svenskakyrkan.se
VÄRBYGÅRDEN I BARA (tel: 040-446472)
församlingshemsföreståndare Eva von Appen-Engström
070-8402348 eva.von.appen.engstrom@svenskakyrkan.se
präst Mats Magnusson 070-5587435 mats.magnusson@svenskakyrkan.se
barnledare Hans Nordström 0730-622174 hans.nordstrom@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Ann-Sofie Persson
070-8103165 ann-sofie.persson@svenskakyrkan.se
präst Helene Öhman 0701-426330 helene.ohman@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Karna Bertilsson 070-9263221 karna.bertilsson@telia.com
församlingspedagog Jesper Ödemark
070-5679432 jesper.odemark@svenskakyrkan.se
VAKTMÄSTERIET I HYBY (tel: 040-440839)
förman Roland Nilsson 0705-637855 roland.nilsson@svenskakyrkan.se
vaktmästare Georg Nordström 070-7712435 georg.nordstrom@comhem.se
säsongsanställd vaktmästare Roger Holmgren
säsongsanställd vaktmästare Kent Pettersson
säsongsanställd vaktmästare Victor Sluga
FÖRTROENDEVALDA (urval)
Kyrkorådets ordförande Amie Ekbladh
040-444052 ekbladh@skabersjoby.se
Kyrkofullmäktiges ordförande Per Belander
040-440365 eller 070-6655277 perochsofie@telia.com
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
Begravningsombud för icke medlemmar i Svenska kyrkan Bengt Nilsson
040-408123

DECEMBER

30/11 Första advent
16.00 adventsgudstjänst
Hyby nya kyrka
samtliga präster
2/12 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Helene Öhman
7/12 Andra advent
16.00 adventsgudstjänst
Skabersjö kyrka
Ola Fornling
13/12 lördag
16.00 luciafirande
Hyby nya kyrka
Jesper Ödemark

25/12 Juldagen
08.00 julotta
Bjärshögs kyrka
Ola Fornling

25/1 3 sön e trettondedag
16.00 gudstjänst
Värbygården
Ola Fornling

26/12 Annandag jul
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

27/1 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Helene Öhman

28/12 Söndag efter jul
11.00 gudstjänst
Värbygården
Mats Magnusson
31/12 Nyårsafton
16.00 nyårsbön
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman

JANUARI

FEBRUARI

1/2
Septuagesima
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Mats Magnusson
8/2
Kyndelsmässodagen
11.00 dopdroppegudstjänst
Värbygården
Ola & Helene

14/12 Tredje advent
11.00 rytmikgudstjänst
Värbygården
Mats Magnusson

1/1
Nyårsdagen
18.00 mässa
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

10/2 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Helene Öhman

16/12 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

4/1
Söndag efter nyår
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
Ola Fornling

15/2 Fastlagssöndagen
16.00 gudstjänst
Värbygården
Mats Magnusson

21/12 Fjärde advent
18.00 julkonsert
Hyby nya kyrka
Mats Magnusson

6/1
Trettondedag jul
18.00 musikgudstjänst
Bara kyrka
Helene Öhman

22/2 1:a söndagen i fastan
11.00 mässa
Skabersjö kyrka
Ola Fornling

24/12 Julafton
11.00 julkrubba
Hyby nya kyrka
Mats Magnusson

11/1 Sön efter trettondedag
11.00 gudstjänst
Skabersjö kyrka
Mats Magnusson

24/2 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

24/12 Julafton
12.00 julbön
Skabersjö kyrka
Ola Fornling

13/1 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson

24/12 Julafton
13.00 julbön
Bara kyrka
Mats Magnusson

18/1 2 sön e trettondedag
18.00 konfirmandtemamässa
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman

MARS

1/3
2:a söndagen i fastan
18.00 konfirmandtemamässa
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman

