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FÖRSAMLINGEN ÄR VI

En tisdag i januari var Lunds stifts nye biskop, Johan Tyrberg, på visit i Värby församling. Vi var många som hade samlats för att fira mässa den här kvällen. Det var
både högtidligt och härligt. Det var på samma gång varmt och välkomnande. Och
mest av allt fastnar i mig två ord som biskopen betonade under sitt besök hos oss.
Det första är församling. Och det andra är kris. Den första församlingen bestod av
elva förskräckta lärjungar, ungefär så sa biskop Johan. Sedan fortsätter han; kyrkan
har alltid befunnit sig i kris.
Med jämna mellanrum möter vi bilden av att Svenska kyrkans församlingar skulle
befinna sig i kris. Församling i kris - det får oss att tänka på tomma kyrkbänkar, nedlagda kyrkor och uppsagd personal. Men biskopens ord om en församling i kris ger
också en bild av en kyrka i rörelse. En kris är en vändpunkt. Att gå igenom en kris
innebär vånda, men krisen öppnar också för nya möjligheter.
De där elva lärjungarna som sprang och gömde sig efter att Jesus hade korsfästs - de
genomled säkert en fruktansvärd kris innan de försiktigt vågade öppna dörren och
kika ut på världen igen.
Där utanför krisens centrum ser de något nytt. Lärjungarna möter den uppståndne
Jesus och ingenting blir någonsin mer som förut. Utan instruktionsbok ger de sig ut
för att sprida Evangelium, det glada budskapet. Ofta möter de människor som längtar efter frälsning. Ibland möter de motstånd. Många gånger kommer de i konflikt
med varandra om arbetsmetod och prioriteringar. Men genom varje kris föds nya
vägar för Evangeliet att nå ut.
När vi 2000 år senare samlas för att prata om församlingsarbete tror jag att vi har
mycket att lära av den första tidens kristna. Evangeliet behöver ingen manual. Det
glada budskapet, som så enkelt formuleras i påskens glädjerop, Kristus har uppstått,
är alltid detsamma. Men människors längtan efter frälsning ser olika ut. Var och en
berörs på sitt personliga sätt av evangeliet.
I Värby församling har vi under snart två år firat konfirmandmässor ungefär en gång
i månaden. I de här mässorna är våra konfirmander delaktiga genom ord och handling. Någon har kanske målat en bild som tolkar söndagens bibeltext. En annan
sjunger eller delar ut nattvarden. Konfirmanderna är vår församling. De är inte en
avskild verksamhet.
Och det gäller också dig som läser detta. Kanske går du med ditt barn på babyrytmiken, kanske sjunger du i kyrkokören, kanske kommer du på Värbykvällarna eller
kanske firar du mässa någon söndag i månaden. Du är en del av Värby församling!
Värby församling är alla vi som på olika sätt delar liv. Vi är här och nu och samtidigt
en länk till Jesu lärjungars arbete. Och för att göra den första församlingen synlig här
hos oss kommer vi i år på skärtorsdagen att göra något nytt och samtidigt urgammalt. Vi kommer att fira en bordsmässa, en riktig måltid, där vi får samlas och känna
gemenskapen i att vara en levande församling.
Kom och dela Evangelium!

Helene
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EVAS SPALT

Julen är över och nu väntar man bara på de
där första vårtecknen och vårsolens värmande
strålar. Recept som passar till detta tema,
varför inte ta den där go’fikan. Här kommer
recept på härliga muffins med vårsmak.
Lycka till!

fasta utan
inledande bulle
är knappast fasta
(foto: G. Nordström

Rabarbermuffins
med kardemumma (ca 20 st)
125 g rumsvarmt smör
2 dl rörsocker
1 tsk vaniljsocker		
3 ägg
2 tsk bakpulver		
4 dl vetemjöl
2 tsk stött eller malen kardemumma
1,5 dl gammaldags mjölk eller standardmjölk
1 tunt skivad rabarberstjälk
Gör så här:
Ställ muffinsformar på en plåt eller i en
långpanna. Rör smör och socker pösigt.
Tillsätt ett ägg i taget under omrörning.
Blanda de torra ingredienserna och rör ner
i smeten. Häll i mjölken och rör ordentligt.
Fördela smeten i formarna.
Vänd rabarberbitarna i lite socker och stick
ned dem i smeten.
Grädda cirka 15 minuter i 200º
beroende på storlek.
Ha en härlig vår. Vi ses!

firande av årets
jubilarer under två
januaridagar
foto: M. Magnusson

Eva
p.s. Om du har något trevligt och lätt recept som du
vill dela med dig av, hör gärna av dig i så fall. Det
kunde vara roligt att få in lite recept från dig som
läser denna spalt. d.s.

FRAMSIDAN

Kyrkporten står på glänt i Bjärshög och blir
en påminnelse om att vi nu renoverar Bara
kyrka och då får chansen att använda vår lilla
1800-talskyrka oftare till vanliga söndagsgudstjänster.
Du hittar kyrkan mellan Bara och Malmö.
Extra välkommen om du aldrig varit där förr.

Jesper
konfirmandutfärd
till Lund och bl a
domkyrkans krypta
foto: J. Ödemark

EFTERLYSNING!
KÖRSÅNGARE ÖNSKAS

kyrkokören och
karna under
julkonserten
foto: G. Nordström

FÖR KÄRLEKENS SKULL
Musikgudstjänst för giftassugna
och andra romantiker

Oavsett om du står i begrepp att gifta dig eller
helt enkelt bara gillar vacker musik (och är nyfiken på vad som passar på bröllop nu för tiden),
kan detta vara något för dig! Här kommer det
bjudas på musik, både av det konventionella och
det mer oväntade slaget. Nytt och gammalt, känt
och okänt, klassiskt, pop, visor och schlager,
folkmusik och psalmer; ja, helt enkelt musik av
skiftande slag, som passar vid bröllop.
Församlingens musiker, tillsammans med inbjudna solister och instrumentalister medverkar.
Det gör även några av våra präster, som kommer
berätta lite om vigselceremonin, dela med sig av
sina tankar runt kärlek och äktenskap och läsa
passande texter.
Efter gudstjänsten kommer det finnas möjlighet
att samtala med och ställa frågor till präster och
musiker. Välkommen!

15/4 Skabersjö kyrka 19.00
Karna
vad göms
bakom dörren,
undrar gloria
foto: runow media

Värby kyrkokör är en blandad kör med ca 30
medlemmar i ålder från 25 år och uppåt.
Vi sjunger en väldigt varierad repertoar, både
klassiskt, pop och gospel, större körverk och
musik med väldigt skiftande svårighetsgrad.
Vi medverkar självklart vid stora högtider
som advent, jul och påsk men gärna också
vid ”vanliga” gudstjänster där kören fyller en
viktig funktion.
Någon gång per år gör vi en större konsertsatsning med solister och orkester, ibland i
samarbete med fler körer. Dessutom händer
det att vi bjuder in till musikcafé och då passar vi på att ta ut de musikaliska svängarna
ordentligt. Då kan det både sjungas schlager
och bjudas upp till dans till ackompanjemang
av dragspel och flöjt! Duetter och solon blandas med allsånger och körens medlemmar får
chansen att visa upp sina sceniska och musikaliska talanger.
Vi brukar säga att vi har ”låga trösklar och
högt i tak” i kören. Vi skrattar mycket och
övar flitigt.
Självklart är det en fördel om du har lite
körvana men det är absolut inget krav. Viktigast är att du älskar att sjunga och gillar att
lära nytt. Låter det kul? Vill du prova på eller
veta mer? Kontakta mig! Det går också bra att
komma direkt till en körövning och prova på.
Vi övar tisdagar mellan 19 och 21.30 på Värbygården i Bara. Välkommen!

Karna

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 nog ändå inte
kan vara så farligt, så hon smyger iväg genom
dörren i alla fall.
Vad som händer sen får du uppleva i Hyby
nya kyrka då musikalen Ängel utan vingar av
Karin Runow framförs av Himlakören, Änglakören och Stjärnkören.

28/2 Hyby nya kyrka 16.00
Ann-Sofie

MUSIKCAFÉ:
CANTO - CANTIAMO!

Kyrkokören bjuder in till musikcafé i italiensk
anda. En riktig italiensk sångfest utlovas där
serenader, neapolitanska folksånger och 60-talsschlagers blandas med klassiker av Rossini,
Donizetti och Verdi i en enda livsbejakande
blandning av solon, körsånger och allsång.
En hyllning till livet, känslorna och våren!
Gästartist är sångerskan Eva Hallberg, som
gärna utforskar ett friare och mer personligt
förhållningssätt till klassiska musik. Här ger hon
sig ut på nya musikaliska farvatten med musikerna Dan Gisen Malmqvist, klarinett, och Håkan
Andersson, accordeon, båda hemmahörande i
folkmusik och jazztraditionen.
Självklart bidrar kyrkokören med både körsång,
allsång och allehanda musikaliska upptåg under
min ledning.
Välkommen till Värbygården söndag 10 maj! Insläpp från 17. Kaffe med dopp serveras fram till
18 då musikunderhållningen börjar. Fri entré.
Väl mött och Bienvenuto!

10 maj Värbygården 17.00
Karna

VAR HÄLSAD
HERRENS MODER!

Oändligt är det antal sånger och musikstycken
som skrivits till Marias ära. Många av våra främsta tonsättare och diktare har genom ord och ton
hyllat Jesu moder.
Ett axplock av denna musik kommer framföras
vid en musikgudstjänst i samband med Marie
bebådelsedag.
Medverkar gör Mikael Järlestrand, som kanske inte behöver någon närmare presentation,
välkänd och flitigt anlitad kyrkosångare som han
är och som vi haft glädjen att ha som gäst i vår
församlingen vid tidigare tillfällen.
Dessutom medverkar Värby sångare, församlingen egen vokalgrupp under ledning av mig.
Präst är vår kyrkoherde Ola. Välkommen!

22/3 Skabersjö kyrka 18.00
Karna

eva hallberg
gästar vårens
musikcafé
foto: pressbild

MÅ BRA-KÖR
OCH GLADSÅNG

Alla med stämband kan sjunga! Ja, så är det
faktiskt nästan. Alla kan kanske inte bli operasångare men de flesta av oss kan få ur oss så
mycket ”musikaliskt ljud” att vi kan ha glädje av
att sjunga tillsammans med andra.
Idag vet man att körsång är rena hälsokuren.
Kroppen syresätts, spänningar släpper och
stressen minskar. Det är t o m vetenskapligt
bevisat.
Till hösten har vi planer på att starta en kör för
dig som vill sjunga helt utan krav på prestation,
bara för att det är så kul och man mår bra av det.
Vi kommer blanda väldigt enkla sånger med lite
andnings- och rörelseövningar och det kommer
finnas plats för fika och samtal. Vill du veta mer?
Har du tankar och funderingar eller vill anmäla
ditt intresse? Hör av dig till mig.

Karna

österlen gospel
laddar inför framträdandet i Hyby
foto: pressbild

GOSPEL FÖR
STADSMISSIONEN

Ta chansen att njuta av härlig gospelmusik och
samtidigt ge ett bidrag till Skåne Stadsmission
och deras arbeta för hemlösa och utslagna människor!
Österlen Gospel är en uppskattad och ofta anlitad kör som även gjort sig känd i våra trakter
med sin medryckande och livsbejakande sång.
Sedan många år tillbaka framträder de vid kulturnatten i Staffanstorp, där de alltid drar storpublik.
Vid gudstjänsten i Hyby medverkar också våra
konfirmander med allt från egenhändigt skrivna
böner till kollektupptagning. Präst är Mats
Magnusson. Efter gudstjänsten kommer Internationella gruppen sälja hembakat bröd och kakor.
Alla insamlade pengar kommer oavkortat gå
till Skåne Stadsmission och deras viktiga arbete.
Varmt välkommen!

15 mars Hyby nya kyrka 18.00
Karna

från förra årets
musikcafé i
värbygården
foto: G. Nordström

KONSERT MED
VEGAKÖREN

Vegakören består av cirka 45 tjejer i åldern 20 till
30. Kören har sin hemvist i S:t Johannes församling i Malmö och sjunger mestadels pop- och
rockklassiker i nya spännande körarrangemang.
Viktigt för kören är att texterna känns bra och
angelägna. Kören har gett ut flera cd-skivor och
deras musikvideos har setts av miljoner tittare på
Youtube. Kören har gjort flera resor och turnéer
såväl i Sverige som utomlands. 2012 besökte
man Kina med bejublade konserter i bl a Kunming och Shanghai. Kören har också medverkat
i såväl lokalradio, riksradio som TV4. I mars
2015 beger sig kören på en turné till Japan.
Körens ledare är Christian Schultze
Välkommen!

26 april Hyby nya kyrka 18.00
Ann-Sofie
vegakören ser och
hör du 26 april i
Hyby nya kyrka
foto: A. Paulsson

PÅSKVISNING

Under vecka 13 kommer vi på Värbygården
att bjuda in till påskvisning för barn i åldern
6-10 år. Där kommer vi att berätta om våra
kristna traditioner och påskens olika händelser.
Vi kommer även i år att ha en visning på
kvällstid, tisdag 24 mars 18.00, dit alla i församlingen är välkomna.

delar av påsklandskapet
i kyrksalen
foto: J. Ödemark

Hans

LITE MER OM PÅSKENS
GUDSTJÄNSTER
OCH MUSIK

Under palmsöndagen 29 mars sjunger
Himlakören i gudstjänst för stora och
små 11.00 i Väbygården.
Palmsöndagens kväll firar vi kvällsmässa
18.00 i Hyby gamla kyrka tillsammans
med torsdagens konfirmandgrupp.
Skärtorsdagen 2 april provar vi ett för oss
nytt grepp - att fira bordsmässa inne i
gudstjänstrummet. Vokalensemblen
medverkar i Värbygårdens kyrksal 19.00.
Långfredagen 3 april blir det traditionsenligt en
stilla gudstjänst i Hyby gamla kyrka 11.00.
Påskdagen medverkar Änglakören och
Stjärnkören tillsammans med Kyrkokören,
solister och instrumentalister i jubelmässan
11.00 i Hyby nya kyrka.
Annandag påsk 6 april innebär dagens
huvudgudstjänst också konfirmation för
lovgruppen. Fira tillsammans med oss i
Bjärshögs kyrka 13.00.
Vilka präster som ansvarar för respektive
gudstjänst hittar du på baksidan av Kyrknytt.

påskens mest
kända scen, här
i hyby nya kyrka
foto: J. Ödemark

Jesper

FAMILJEKÖRDAGEN

Tack till alla som deltog vid familjekördagen i
slutet av januari. Ett väldigt lyckat experiment
med mycket sång, skratt, fika, prat och god
mat. Vi hoppas kunna göra om detta igen!

Ann-Sofie, Hans, Mats & Elinore

sång och rörelse
för alla under
familjekördagen
foto: H. Nordström

VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKSAMHET

Merparten av våra aktiviteter sker i Värbygården i Bara. Näst sist i Kyrknytt finns kontaktuppgifter.
Uppdateringar etc hittar du i dagspressens predikoturer, på hemsidan och på affischer.

BARN & FÖRÄLDRAR

Änglakören

Babycafé

Öppet 09.30-11.30 på måndagar för dig som är
hemma med små barn.

Hans
Babyrytmik
Äldre gruppen (>7 månader) 09.30-10.00 och
yngre gruppen (<7 månader) 10.15-10.45 på måndagar. En sångstund där föräldrar sjunger med
och för sina barn. För att alla ska känna igen sig
sjunger vi samma sånger varje gång. Avslutning
25/5.

För dig i klass 2-4 på onsdagar 15.30-16.15. Fika
från 15.00. Vi lär oss grunderna i sångteknik,
och sjunger olika musikstilar - allt från pop, visa,
psalm, gospel till musikal. Avslutning 20/5.

Ann-Sofie
Stjärnkören
För dig i klass 5 och uppåt på måndagar 16-17.
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. Avslutning 20/5.

Ann-Sofie

Ann-Sofie

Ungdomsgruppen

Öppet Hus
Tisdagar 9.30-11.20 och fredagar 09.30-11.30 för
dig som är hemma med barn. Knyt nya kontakter,
pyssla, lek och umgås. Vi har också en sångstund.
Facebook: Barnverksamheten på Värbygården

Hans
Söndagsskola
För barn i åldern 4-10 år på följande söndagar:
29/3, 26/4, 24/5. Vi är med i början av gudstjänsten och går efter en stund ut till barnrummet. Där samtalar vi kring en bibeltext.

Du som nått konfirmandåldern eller längre är
välkommen till ungdomslokalen för prat, fika,
allvar och skämt. Torsdagar udda veckor 19-21.30.

Jesper
VUXEN

Filmklubben
För åldrarna 17-97 år utvalda söndagar 14-17.
Vi ser en film och efteråt bjuds fika och samtal
kring filmen. Kommande dagar att boka är 1/3,
29/3, 3/5 och 24/5.

Hans
Miniorer & Himlakören
Kör, lek och lite undervisande verksamhet för 6och 7-åringar på tisdagar 14.45 -16.30. Vi fikar,
pysslar, sjunger, leker och pratar om den kristna
traditionen. Vi sjunger i två grupper.
Ett fåtal platser kvar. Avslutning 19/5.

Jesper
Bibelläsningscirkel
Vi träffas för samtal och högläsning. Vi träffas
tisdagar jämna veckor 18-20. Du kan vara novis
eller van bibelläsare. Hör av dig innan om du
tänkte komma och prova, vi kan vara på studiebesök just den dagen du tänkte komma.

Hans & Ann-Sofie
UNG & TONÅR

Mats
Hemgruppen

Konfirmand

Årets konfirmationer går av stapeln 6/4, 9/5 och
30/5. Har du frågor om höstens läsning får du
gärna höra av dig.

Jesper

För dig som har en tro och vill dela den med andra i en hemmiljö där alla får komma till tals om
bibeltexter vi läser. Vi ber för konkreta ämnen
och tackar Gud för ledning i våra liv.

Mats

Kyrkokören

Värby café

En blandad vuxenkör med en mycket bred repertoar som övar tisdagar 19.00. Kontakta mig för
mer information. Välkommen!

Samkväm utan underhållning. Njut av en kopp
kaffe och kaka, samtala eller bara var med. Vi
träffas 5/3, 30/4 samt 4/6 vid 13.30. Någon av
oss präster är med.

Karna
I frälsarkransens tecken

Helene, Mats & Ola
Internationella gruppen

Under våren fortsätter vår resa genom pärlbandet.
Vi träffas onsdagarna 11 mars och 8 april 19.00.
Vi bjuder på enkelt fika varje gång.

Vi stödjer Svenska kyrkans internationella arbete
genom insamlingar, försäljning, lotterier m m.

Karna & Helene

Mats

DAGLEDIG & ÄLDRE

ALLA!

Sångiorerna

Enskilt samtal och tystnadsplikt

Kören för dig 65+! Vi sjunger både två- och trestämmiga sånger. Repertoaren är bred och omfattar allt från läsarsånger och visor till modernare sånger, schlagers och psalmer. Vi övar
torsdagar 16-17.30 (ca). Vi blir gärna fler!

Karna
Kulturklubben
Vi samtalar och delar känslor och åsikter kring
kultur i alla dess former. Vi diskuterar böcker,
analyserar radio- och tv-program, går på utställningar, teater och bio. Onsdagar udda veckor
13-15. Vill du prova på så kontakta mig innan så
vi inte är ute på äventyr då du tänkt komma.

Mats
Internationella caféet
Måndagar udda veckor 13-15.30. Vi handarbetar
och kläder sänds till behövande, andra textilier
säljs eller lottas ut. Dessutom fikar vi, samtalar,
samt lyssnar till högläsning eller blir underhållna.

Mats
Solgårdens andakter
Några av våra församlingsmedlemmar bor på
Solgården. Där firar vi också gudstjänst ungefär
en gång i månaden. Du som besöker en anhörig
eller god vän på Solgården är välkommen på
våra gudstjänster där. Under våren firar vi gudstjänst på Solgården 5/3, 2/4, 7/5 och 11/6.
Gudstjänsten börjar kl 14.30 och efteråt fikar vi
tillsammans.
.Helene

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
Kyrknytt
Alla bidrag är välkomna men jag kan inte utlova
publicering. Välkommen att tycka till!.

Jesper
Hemsidan
Vi har flyttat till svenskakyrkan.se/varby
Välkommen till Värby på nätet!

Jesper
Kyrktaxi
Om du har svårt att ta dig till gudstjänst eller församlingsträffar finns det kyrktaxi att beställa. 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

VÄRBYKVÄLLAR

slottsfru
- lyxhustru eller företagsledare?
Vad gör en slottsfru frågade sig Alexandra
von Schwerin som nyinflyttad i det jättelika
renässansslottet Skarhult, utanför Lund. Då
historieböckerna och ägarlängderna endast
handlade om män kontaktade hon några av
Sveriges bästa historiker och tillsammans
skrev de boken ”Den dolda kvinnomakten 500 år på Skarhults slott”. Alexandra berättar
om sitt och sina företrädares liv och gläntar på
dörren till en ny utställning i Skarhult.
alexandra
von schwerin
- skarhults slottsfru
foto: pressbild

25/3 Värbygården 19.00
Helene

DOPDAGSFESTER

se hela dopträdet
i värbygårdens
entré
foto: H. Nordström

Söndag 26 april 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 kyrkkorv och doptårta. Välkomna!

Helene

DOPTRÄDET

Vi har ett nytt dopträd. Trädet står i Värbygården och är tillverkat av Pia Linders, som
har sin smedja i Västra Kärrstorp. Träden och
miljön runt Värbygården fick stå som inspiration när vi tog fram dopträdet. Vid varje dop
i församlingen kommer vi att hänga upp en
dopdroppe i trädet. Dopdropparna kommer
sedan att delas ut till den döpte under en
dopdroppegudstjänst. Glädje, det är att få växa
tillsammans leva i dig, och hos dig få förbli: Vi
som är grenarna, du som är stammen! Du ger oss
näring och grönska och liv. (Sv. Ps. 721)

Hans

DET FINNS ATT LÅNA

bröllopsplaner?
det finns kronor
att låna i Hyby
foto: J. Ödemark

Det finns saker att låna i samband med livets
stora händelser. Då vi närmar oss högsäsongen
för vigslar nämner vi gärna de tre brudkronor
som finns i församlingens ägo. Hör av dig till
expeditionen om du vill se och prova.

Jesper

TORSDAGSTRÄFFEN

Varje torsdagsträff innebär förutom god
musik eller föredrag samkväm vid fikabordet
efteråt. Vi träffas 13.30-15.30.

Mats
19/3 Det här att vara människa
Vi gästas av Ingela Sundberg som säger så
här: ”Bland det bästa jag vet är den där vikänslan, då ord och sång hittar raka vägen in
i och mellan människor. Särskilt glad blir jag
då dialog uppstår. Då får glädje, allvar och
igenkänning rum. Luta dig tillbaks, njut till
en skön blandning av nytt och gammalt. Visa,
jazz, tango m m. Från när och fjärran, från
egna och andras skafferi. Min gitarr och jag
lovar att vi skiljs åt med en go’ känsla som
varar ett tag.”

ingela sundbergs
gitarrspel kan du
njuta av 19 mars
foto: pressbild

16/4 Herdaminnen och barnasinnen
- Britt G Hallqvists texter i ord och ton
Catherine Jeppsson kommer till oss och sjunger Britt G Hallqvists sånger.
Britt G Hallqvist skulle fyllt 100 år 2014. Hon
föddes i Umeå och verkade fram till sin död
1997 i Lund. Förutom författare och poet, var
hon filosofie magister, teologie hedersdoktor
och översättare. Mest känd blev hon genom
sina många barnböcker och psalmer. Det är
både spets och innerlighet i Britt G Hallqvists
dikter. Liksom närhet och värme. Ingen blir
oberörd av hennes poesi! I det här programmet samsas allt från Tröstens Gud, till Killen
i Bugattin i en salig blandning, och i en hyllning till Britt G Hallqvist.

21/5 Sommarmusik - Trio Tre Röster
Terminsavslutning då vi får njuta av sommarmusik framförd av Ann-Sofie Persson, Hans
Nordström och Elinore Uvemark. Denna trio
framför en skön blandning av sång, trumpet
och piano. Samtliga arbetar eller har arbetat
i Värby församling. Hans arbetar som barnledare och Ann-Sofie är kantor i församlingen. Elinor har vikarierat som kantor hos oss.
Kom och lyssna till en trio som smeker dina
sinnen med musik och sång.

catherine jeppsson
sjunger Hallqvist
16 april
foto: pressbild

trio tre röster
avslutar vårens
torsdagsträffar
foto: M. Magnusson

FASTEKAMPANJEN

årets slogan för
svenska kyrkans
nationella
fasteinsamling

bara kyrka hålls
stängd 2015
pga renovering
foto: J. Ödemark

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.

INSAMLAT
Från september till december 2014 har församlingens medlemmar samlat in 13762 kronor
vid babycafé, öppet hus, kulturklubben,
”happenings” och enskilda donationer.
Dessa har sänts vidare till Tandalaprojektet.
Vid julkampanjen, som är en insamlingsperiod för kyrkans internationella arbete, samlade församlingen in över 15000 kronor.
Denna summa gick till kampanjen som handlade om att fler barn ska få möjlighet att fylla
fem år.

Mats

RENOVERINGSSTÄNGT

Bara kyrka hålls stängd under 2015 då den
renoveras. Även kyrkomuren mot parkeringen görs vid och det förhindrar tillträde till
den vanliga handikapparkeringen. Vänligen
använd parkeringen på södra sidan om kyrkan för enklare tillträde till kyrkogården.

Roland
fredrik tehranchi
berättar om tro
och uppväxt
foto: S:t Staffan

KONTRAKTSDAG

Årets kontraktsdag firas i S:t Staffans församling och vi sammanlyser gudstjänsten 19/4
till Esarps kyrka. Efter gudstjänsten håller
Fredrik Tehranchi ett föredrag om sin väg
från muslim i Iran till präst i Svenska kyrkan. Kontakta expeditionen för anmälan och
övriga frågor kring dagen.

Värby församling

PILGRIMSVANDRING

Söndag 19 april är du välkommen att slå
följe med oss på en enkel och inte alltför lång
pilgrimsvandring. Vi inleder vandringen med
en kort andakt i Skabersjö kyrka 15.00 och
sedan går vi i lugn takt, genom det vackra
vårlandskapet, till Bjärshögs kyrka där vi gör
en paus. Därefter följer vi en annan väg tillbaka till Skabersjö kyrka där vi avslutar med
en mässa i Frälsarkransens tecken 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!

förväntansfulla
tärnor under
luciafirandet
foto: J. Ödemark

Karna & Helene

NY PLATS PÅ NÄTET

Efter sju års trogen tjänst har jag nu pensionerat vår gamla hemsida och ber därför
alla ”surfare” och andra att uppdatera era
bokmärken samt att väldigt gärna ta en titt
på vårt nya hem på nätet. Du hittar oss på:
www.svenskakyrkan.se/varby
Skillnaden mot vår gamla sida är framförallt
en efterlängtad kalender och fler fasta sidor
kring vår verksamhet. I samma veva försvinner också kommentarsfunktionen. Vill du
tycka till är du naturligtvis väldigt välkommen att höra av dig och är det saker du skulle
vilja se på hemsidan får du gärna vända dig
direkt till mig.
Det som fortfarande var aktuellt på gamla
hemsidan är flyttat och finns nu på ny hemsidan och så snart jag övertalat mina fotografiskygga arbetskamrater kommer det också
bilder på oss som jobbar i er församling.
Det kanske också kan vara på sin plats att
poängtera att hemsidan inte är en plats för
det som varit utan vi vill i första hand använda den till det som komma skall.
Jag driver hemsidan på den del av min tjänst
som rymmer information så utbyggnad sker i
den takt som är möjlig. Vi prioriterar ju, som
bekant, människor i första hand.

Jesper

glada miner i
samband med
biskopens visitation
foto: J. Ödemark

fortsatta samtal
vid och omkring
kaffeborden
foto: J. Ödemark

KYRKOHERDENS SPALT

formell herde
- med biskop
och ordförande
foto: J. Ödemark

informell herde
och ”fru Josepha”
på operettaftonen
foto: H. Öhman

Det finns olika typer av samtal. Det spända
lönesamtalet som helst ska utmynna i något
som gynnar båda parter. Telefonsamtalet när
man med bultande hjärta ringer till den man
älskar för att bjuda på middag. Alla dagliga
samtal som egentligen bara är artighetsfraser.
Sedan finns det öppna och goda samtalet när
man känner det angeläget att lyssna samtidigt
som man själv kommer till sin rätt. Vad som
kännetecknar ett bra samtal är att man får
vända och vrida på ord och begrepp på ett lekfullt sätt utan att man nödvändigtvis kommer
fram till ett synligt resultat. Det goda samtalet
är ett mål i sig. Ett annat tecken på ett bra
samtal är att det kan röra sig mellan olika
känslolägen, både glädje och sorg är tillåtna.
När Lunds biskop Johan Tyrberg besökte oss
20 januari hade vi ett samtal med kyrkoråd
och personal utifrån biskopens valspråk att
vara jordens salt och världens ljus. Vi fick
vända och vrida på bildspråket och fundera
kring vad det säger oss. Vad betyder det att
vara ljus och salt i Värby församling? Den frågan tar vi med oss in i framtiden, liksom det
goda samtalet. Jag är glad att biskopen värnar
dialogen som metod för kyrklig utveckling,
dessutom var det ju så Jesus själv gjorde. Han
samtalade - även när hans samtalspartner inte
tillhörde de politiskt korrekta.
Det är viktigt att påminna varandra om denna
enkla men viktiga utgångspunkt. Religionsutövning där detta glöms bort tenderar att bli
dogmatisk, instängd och fördömande, i förlängningen fördummande. Jag är hjärtligt trött
på den typen av fundamentalism och sorgligt
nog påminns vi allt som oftast om dess existens. Många menar att religion gör världen
sämre, men det tror inte jag. Fundamentalistisk instängdhet finns i alla miljöer, sekulära
såväl som religiösa.
Min förhoppning är att vi ska kunna ha många goda samtal i församlingen framöver, med
Gud och med varandra. Vi behöver lyssna på
varandras sanningar.
För övrigt vill jag rekommendera Thåströms
nya singel: ”Kom med mig”. Det finns något
suggestivt i den som stannar kvar, en bluespsalm som skulle kunna vara en variant på
Jesu ord: Följ mig!

Ola

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
0766-440737 christina.hangard.carlson@svenskakyrkan.se
förman Roland Nilsson 0705-637855 roland.nilsson@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
vaktmästare Georg Nordström 070-7712435 georg.nordstrom@comhem.se
säsongsanställd vaktmästare Roger Holmgren
säsongsanställd vaktmästare Kent Pettersson

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

MARS

1/3
2:a söndagen i fastan
18.00 temamässa
Hyby gamla kyrka
Helene & Jesper

3/4
långfredagen
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Mats Magnusson

5/5
tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Helene Öhman

8/3
3:e söndagen i fastan
11.00 gudstjänst
Skabersjö kyrka
Mats Magnusson

5/4
påskdagen
11.00 mässa
Hyby nya kyrka
Ola & Mats

9/5 lördag
13.00 konfirmation
Hyby nya kyrka
Helene & Jesper

10/3 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson

6/4
annandag påsk
13.00 konfirmation
Bjärshögs kyrka
Helene & Jesper

10/5 bönsöndagen
11.00 gudstjänst
Bjärshögs kyrka
Helene Öhman

15/3 midfastosöndagen
11.00 mässa
Bjärshögs kyrka
Mats Magnusson
18.00 gospelgudstjänst
Hyby nya kyrka
Mats Magnusson

7/4
tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

14/5 kristi himmelsfärds dag
8.00 friluftsgudstjänst
Skabersjö mölla
Ola Fornling

12/4 2:a sön i påsktiden
18.00 temamässa
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman

17/5 söndagen före pingst
11.00 mässa
Skabersjö kyrka
Ola Fornling

19/4 3:e sön i påsktiden
11.00 sammanlyst mässa
Esarps kyrka
15.00 andakt
Skabersjö kyrka
Helene Öhman
18.00 pilgrimsmässa
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

19/5 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson

21/4 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson

30/5 lördag
13.00 konfirmation
Hyby nya kyrka
Helene & Jesper

26/4 4:e sön i påsktiden
11.00 dopdroppegudstjänst
Värbygården
Ola & Mats

31/5 heliga trefaldighets dag
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

22/3 j. Marie bebådelsedag
18.00 musikgudstjänst
Skabersjö kyrka
Ola Fornling
24/3 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Helene Öhman
29/3 palmsöndagen
11.00 familjegudstjänst
Värbygården
Helene Öhman
29/3 palmsöndagen
18.00 temamässa
Hyby gamla kyrka
Helene & Jesper

APRIL

2/4
skärtorsdagen
19.00 bordsmässa
Värbygården
samtliga präster

MAJ

3/5
5:e sön i påsktiden
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

24/5 pingstdagen
11.00 familjegudstjänst
Värbygården
Mats Magnusson

JUNI

2/6
tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

