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SANDEN OCH HIMLEN

Gå till en sandstrand. Ta en handfull med sand. Knyt handen om sanden. Vänd
handen och släpp sanden mot marken. Se på handen som just kramat sandkornen.
En del sandkorn sitter kvar. De får symbolisera din tid på jorden. Alla sandkorn som
finns på stranden du står på får symbolisera din tid i himlen.
Under olika delar av vårt liv tänker vi på de stora frågorna. Liv, död, vad är en människa, vad gör jag här, vart är jag på väg med mera. Vi är ganska överens om att vår
tid på jorden är kort. Vi ska hinna med mycket. Det är ett inrutat liv. Människan funderar ofta på hur hon ska hinna med allt. Vi har ett liv, en gåva från Gud. Det livet
sträcker sig ända in i himmelriket, om vi vill. Livet på jorden kantas av både glädje
och sorg. Men jag tror att förtröstan på Gud gör att vi klarar oss bättre.
Det finns en fin berättelse som handlar om livets villkor som lyder så här:
”En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med
Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i
livet fanns spår i sanden av två par fötter: det ena spåret var hans, det andra var Guds.
När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han
att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också
att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade
honom verkligen och han frågade Gud om detta.
-Gud, Du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan
gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv
har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig
mest.
Gud svarade: -Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig.”
Snart är det sommar. När du står på stranden, fundera på sandkornen som ligger
där. Tiden på jorden och tiden i himlen. Fundera på fotspåren i sanden. Fundera
på evigheten hos Gud. En tillvaro på jorden där Gud bär oss ibland och en tillvaro i
himmelriket där endast godhet och kärlek råder. Lägg ditt liv i Guds händer, slappna
av och lita på att han tar hand om dig. Både det vi kan påverka och det vi inte kan
påverka i våra liv hjälper Gud oss med. Både vad gäller de existentiella frågorna och
våra vardagsbekymmer.

Mats
framsidans bild
togs vid konfirmationen i bjärshög
foto: j. ödemark
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LÄR KÄNNA
EN NY MÄNNISKA

Vill du lära känna en främmande människa,
vars namn du så vitt kan uttala?
Kanske kör du på väg 108 ibland. Kanske
tänker du som jag; så vackert det är just när
sjön glittrar i kvällsljuset. Förmodligen vet du
inte att i de nedslitna rödmålade paviljongerna på boendet vid Yddingesjön trängs människor med livsberättelser från stora delar av
världen.
Varje onsdag förmiddag ställer engagerade
församlingsbor från Värby församling upp
och skänker glädje och mening i systrars och
bröders liv. Runt skrangliga bord delas ord
och gemenskap, skratt och förtvivlan. Varje
möte är oändligt värdefullt.
Till alla er som på olika sätt bidrar till att
fylla medmänniskors liv med mening säger
jag, och hela Värby församling; Stort tack
för att ni gör skillnad i människors liv! Gud
välsignelse över ert framtida arbete. Och
om just du som läser detta känner att du på
något sätt vill bidra till verksamheten kring
flyktingboendet hör av dig till mig.

promenaden till
bjärshög blev en
korsvandring
foto: j. ödemark

konfirmander
tolkade
bibeltexter
foto: g. nordström

Helene

DÖDSSYNDERNA
– alltid lika aktuella

I höst startar vi en cirkel med utgångspunkt
i de så kallade dödssynderna. Vi kommer att
ha vår utgångspunkt i Stefan Einhorns bok
De nya dödssynderna och ur olika infallsvinklar belyser vi de begrepp som satt sin
prägel på så mycket av den västerländska
kulturen.
Vi träffas åtta onsdagskvällar under hösten
2015 och våren 2016. Vi återkommer med
exakta datum i nästa nummer av Kyrknytt.

ska du göra en
kub - gör ett kors
foto: j. ödemark

Helene & Karna
knapra knäcke har
sin tid och tugga
mobil har sin tid
foto: j. ödemark

hans, mats och
ann-sofie visar
påskborden
foto: j. ödemark

bordsmässa
i värbygården
på skärtorsdagen
foto: j. ödemark

HÄLSNING FRÅN HANS
Glada samtal, sångstund, pyssel och lek har
under våren varit viktiga byggstenar för Öppet
hus. Det är härligt att få möta återkommande
föräldrar och barn i verksamheten. Våren är
snart slut här på Värbygården och terminen
har gått i rasande fart.
Även i år har vi haft påskvisning på Värbygården. Det var för barn i åldern 6-10 år och
vi hade ungefär 350 personer som kom och
besökte oss denna gång. Jesper, Mats AnnSofie och jag berättade om vad som hände
när Jesus dog på korset för mer än 2000 år
sedan och varför vi firar påsk i Sverige. Det är
spännande och utmanande att möta barnen
och alla frågor som de har kring påsken.
Jag vill passa på och tacka för en trevlig
vårtermin som slutar fredagen den 12 juni
med Öppet hus på Värbygården. Höstterminen börjar igen tisdagen den 25 augusti med
Öppet hus 09.30-11.30.
Under hösten 2015 och vintern 2016 kommer
jag att vara föräldraledig med min dotter.
Vi vet i skrivandets stund inte vem som kommer att vikariera, men vi planerar för att
tisdagar och fredagar kommer ”öppet hus” att
vara öppet på som vanligt. En härlig sommar
önskar

Hans

EN ANNORLUNDA
SKÄRTORSDAG

kyrkokören
i samspråk
samma afton
foto: j. ödemark

...och prästerna
firade påsk
i kaftan
foto: j. ödemark

När Jesus samlar sina lärjungar en sista gång
gör han det kring en måltid. Den kristna
kyrkans liv bottnar på något sätt i att vi äter
tillsammans. I fornkyrkan samlades man till
nattvardsgudstjänst, precis som vi gör i dag,
men denna följdes ofta av en riktig måltid.
Årets skärtorsdagsmässa hade en för oss ny
form, men den byggde på den ursprungliga
tanken att vi äter kvällsmat tillsammans. Vi
var närmare 50 personer som tog plats vid
borden i Värbygården. Det var människor i
alla olika åldrar och med olika erfarenheter
och bakgrund som delade den här skärtorsdagsmåltiden. Det blev en kväll fylld av
gemenskap, värme och andakt, allt inramat
av Värby vokalensembles underbara sång.

Helene

SÅ VANDRAR VI
SÅ SMÅNINGOM...

Söndag 19 april gav vi oss ut på pilgrimsvandring igen. Vår första vandring, som också var
inledningen på Frälsarkranscirkeln, var en 12
km lång vandring i ösregn. Den här gången
avslutades samma cirkel utan en droppe regn,
men ändå i ganska kylslaget väder. Vandringen 19 april samlade nästan 25 personer som
trotsade snålblåsten i det öppna landskapet
väster om Skabersjö kyrka. Vi som har hållit
i cirkeln kring Frälsarkransen tackar för alla
deltagares engagemang och stora intresse!

glada
pilgrimsvandrare
utanför tjustorp
foto: h. öhman

Karna & Helene

KONFIRMATION
I BJÄRSHÖG

På annandag påsk hölls den första konfirmationen i Bjärshög på åtminstone tjugo år.
Vanligtvis firar vi alla våra konfirmationer i
Hyby nya kyrka då den rymmer alla som vill
komma.
Men årets lovgrupp var av den mindre storleken så jag började titta på alternativ. Eftersom
Bara kyrka renoveras under 2015, vi traditionellt firar annandag påsk i Bjärshögs kyrka
och lovgruppen haft påsklovet som sin sista
“läsvecka” bestämde vi oss för att kombinera
detta och låta annandagens påskgudstjänst
också bli en konfirmationsgudstjänst.
Vi skulle få plats, det visste jag, då erfarenheten givit att varje konfirmand ger upphov
till 18-20 anhöriga i bänkarna. Altarringen
är liten och nätt, men räcker också den till.
Värre skulle det bli med parkeringen utanför,
som lätt blir full vid en liten vigsel.
Men, de eventuella forhågorsom funnits kom
på skam. Det utbröt ingen parkeringsanarki
och t o m vädret var helt och hållet på vår
sida den här dagen.
Efter gudstjänsten var det flera församlingsbor som kommenterade att de aldrig förr varit
i Bjärshögs kyrka eller ens visste om att den
fanns.
Om det kanske dröjer till det är dags för konfirmation igen så firar vi regelbundet andra
gudstjänster och konserter. Välkomna då!

Jesper

konfirmationsrepetition
i bjärshög...
foto: j. ödemark

...och lugnet
innan släktingarna
anländer till kyrkan
foto: j. ödemark

bjärshögs vackra
kyrkport - öppen
då och då.
foto: j. ödemark

MUSIK I SKYMNINGEN

Årets upplaga av vår uppskattade konsertserie
bjuder på allt från 1500-talets sånger till moderna musikallåtar. Dessutom tänkvärda
ord av Dag Hammarskjöld i nya tonsättningar
och romanser av våra främsta nordiska
kompositörer. Kort sagt: Något för de flesta
smakriktningar. Varmt välkommen!
musikalfantaster
besöker skabersjö
kyrka 24 juni
foto: privata bilder

martin vanberg,
tenor, gästar oss
tillsammans med...
foto: pressbild

Karna
SOM OM LIVET
VORE EN MUSIKAL

“Sing like no one is listening,
love like you’ve never been hurt,
dance like nobody’s watching
and live like it’s heaven on earth.”
I musikalernas värld går det att hitta en sång
för varje tillfälle, för varje känsla, för varje
avgörande i livet. Allt får levas ut och ta
plats, både det lilla och det stora. De innersta
tankarna och hemligheterna får ta lika mycket
plats utanför kroppen som innanför.
Programmet samlar sånger från olika musikaler, skrivna i olika tider och med olika
genreideal, t ex Trollkarlen från Oz, Cabaret,
Jesus Christ Superstar och Kristina från Duvemåla. Sånger som uttrycker glädje, sorg,
längtan, besvikelse, kärlek, vänskap, avundsjuka och systerskap.
Som om livet vore en musikal, helt enkelt.

...gitarristen och
lutenisten
fredrik bock och...
foto: pressbild

...cellisten ingrid
andersson i hyby
gamla kyrka 8 juli
foto: pressbild

Medverkande: Ann-Sofie Persson - sång
Kyrkomusiker och sångerska, utbildad vid
Vadstena folkhögskola och Musikhögskolan i
Piteå, verksam främst i Bara. Favoritmusikal:
Chicago
Alexandra Myllenberg - sång
Rytmik- och musiklärare, utbildad vid Musikhögskolan i Malmö, verksam främst i Kävlinge. Favoritmusikal: Jesus Christ Superstar
Erland Sjunnesson - piano
Pianist och musiklärare, utbildad vid Musikhögskolan i Malmö, verksam främst i Skåne.
Favoritmusikal: Fame

24/6 Skabersjö kyrka 20.00

MR DOWLANDS MIDNIGHT

Tre av landets främsta barockmusiker bjuder
på sånger och instrumentalmusik med brittiska förtecken.
Verk av John Dowland, melankolins mästare,
Henry Purcell, en av Englands mest älskade
tonsättare och G F Händel, en barockens
gigant ges utrymme i denna konsert fylld med
både ljus och mörker i ord och ton.
Medverkande: Martin Vanberg - tenor
Martin är en etablerad opera- och kosertsångare, med engagemang både i Sverige
och utomlands. Han har bl a framträtt i
ledande roller på Drottningholmsteatern, Det
Kongelige i Köpenhamn och Malmö opera.
Fredrik Bock - lutor. Fredrik arbetar som lutenist och gitarrist med bas i Köpenhamn och
Malmö. Han framträder både som solist och
i olika ensembler och orkestrar. Musikaliskt
bred hoppar han glatt mellan visfestivaler,
musikpubar och klassiska arenor.
Ingrid Andersson - cello. Ingrid är utbildad på
cello och barockcello både vid Musikhögskolan i Göteborg och i Verona. Hon ingår i
flera barockensembler runt om i Norden och
är en ofta anlitad kammarmusiker.

8/7 Hyby gamla kyrka 20.00
VÄGEN, DU SKALL FÖLJA DEN

Ett musikaliskt collage inspirerat av Dag
Hammarskjölds ”Vägmärken”.
En helhetsupplevelse där egna kompositioner
varvas med andras sånger och musik.
Allt med anknytning till texter i ”Vägmärken” och till Dag Hammarskjölds liv och hans
tankar.
De medverkande rör sig mellan olika musikstilar och tidsepoker. Grunden är akustisk
gitarr tillsammans med piano och sång.

Medverkande - Duo Amabile: Lena Petersson,
sång och piano. Lena är teologie doktor, präst
samt lärare i teologi och musik.
Göran Söderqvist - gitarrer. Göran är musiker,
musikpedagog, kompositör och arrangör.

22/7 Bjärshögs kyrka 20.00

duo amabile
gästar bjärshögs
kyrka 22 juli.
foto: privatbild

till skabersjö kyrka
kommer bl a
josefine andersson
foto: pressbild

EN NORDISK KÄRLEKSAFFÄR

En kväll med två av nordens mest lovande
unga musiker, som bjuder på musik av flera av
våra främsta svenska och nordiska tonsättare
som Stenhammar, Peterson-Berger, Grieg och
Sibelius.
Medverkande: Josefine Andersson - mezzosopran.
Josefine är utbildad vid Musikkonservatoriet
och operaakademien i Köpenhamn. Hon har
redan hunnit göra flera stora roller på bla Det
Kongelige och Folkoperan. Hon har tilldelats
ett flertal stipendier, däribland Jenny Lind-stipendiet med vidhängande USA-turné. Josefine
brinner för romanskonsten och då särskilt den
nordiska repertoaren.
Daniel Beskow - piano. Daniel är utbildad vid
musikhögskolan i Stockholm samt i Norge och
i London, gjorde han sin debutkonsert i Köpenhamn. Han har en omfattande konsertverksamhet och har tilldelats flera priser samt många
stipendier. Även Daniel brinner för den nordiska
musiken, främst Stenhammar.

5/8 Skabersjö kyrka 20.00

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
Babycafé

Öppet 09.30-11.30 på måndagar för dig som är
hemma med små barn. Facebook: Barnverksamheten på Värbygården Terminen börjar 24/8.

Hans
Babysång
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.
Terminen börjar 24/8.

Ann-Sofie
Öppet Hus

UNG & TONÅR
Änglakören

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. Varmt välkomna med
anmälan och frågor. Begränsat antal platser.
Terminstart den 26 augusti.

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. Varmt välkomna med
anmälan och frågor. Terminstart vecka 35.

Ann-Sofie

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
Terminen börjar 25/8.

Du kan läsa mer på annat ställe i Kyrknytt. Har
du frågor om läsningen får du gärna höra av dig.

Hans

Jesper

Konfirmand

Söndagsskola

Ungdomsgruppen

För barn i åldern 4-10 år på följande söndagar:
6/9, 20/9, 4/10, 1/11 och 13/12. 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. Dag och tid kommer i nästa
Kyrknytt då vi anpassar oss till konfirmandernas
önskade tider.

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.
Varmt välkomna med anmälan och frågor. Begränsat antal platser. Terminstart 8/9.

Hans & Ann-Sofie

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 6/9,
11/10, 15/11 och 13/12.

Jesper

Hemgruppen

Värby café

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

Samkväm utan underhållning. Njut av en kopp
kaffe och kaka, samtala eller bara var med.
Vi träffas 17/6, 1/7, 15/7, 29/7 och 12/8 vid
13.30. Någon av oss präster är med.

Helene, Mats & Ola

Kyrkokören

Internationella gruppen

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

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

Karna

DAGLEDIG & ÄLDRE
Sångiorerna

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

Mats

ALLA!

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

Ola, Mats & Helene
Kyrknytt
Alla bidrag är välkomna men jag kan inte utlova
publicering. Välkommen att tycka till!.

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.
Höstterminen startar 9/9.

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. Terminen börjar igen 7/9.

Mats
Solgårdens andakter
Du är alltid välkommen att delta i våra gudstjänster på Solgården. Vi firar gudstjänst kl 14.30
följande torsdagar: 3/9, 1/10, 29/10 och 26/11.
Välkommen!

Helene & Karna

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

KONFIRMAND 2016!

Intresseanmälan till
konfirmation 2015-2016
Veckoläsning tisdageftermiddagar
Veckoläsning tisdagkvällar
Veckoläsning torsdageftermiddagar
Veckoläsning torsdagkvällar

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 som innebär intensivläsning på hemmaplan under tre veckor
spridda över året. Här nedanför kan du läsa mer
om hur det fungerar. Alla alternativen är kostnadsfria.
Det går utmärkt att skicka in redan nu men
notera att inga tider är klara än då vi håller på att
utvärdera årets konfirmandperiod och planera
för nästa.
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

Lovläsning, vecka 44, 2 & 14

veckoläsning

namn: ___________________________________

Läsning under två timmar en dag i veckan under
skolveckorna och konfirmation våren 2016. Vi
åker dessutom på läger tillsammans.

personnummer: __________________________
adress: __________________________________
_________________________________________
mobilnummer (konfirmandens):

lovläsning

Läsning under fyra timmar om dagen under
vecka 44, 2015 samt vecka 2 och 14, 2016. Vi tar
upp samma saker som övriga grupper men den
här läsformen passar bra för dig som har mycket
aktiviteter under skolveckorna.

_________________________________________
Mailadress(er) (vårdnadshavares):
_________________________________________
_________________________________________
Läskompis: _______________________________
_________________________________________

Skicka eller maila in din anmälan till:
sms:		
mejl: 		
snigelpost:
		

070-5679432
jesper.odemark@svenskakyrkan.se
Jesper, Värby församling
Hyby prästgård, 23375 Klågerup

VÄRBYKVÄLLAR

Vi läser om det i tidningarna. Men förstår vi
verkligen vad det handlar om; det där med
att vara av judisk börd i Malmöregionen år
2015? Under hösten kommer Värbykvällarna
att ha en judisk infallsvinkel. Vi får möta
röster som talar om främlingsfientlighet då
och nu, ur såväl ett personligt som akademiskt perspektiv.
Värbykvällen börjar 19.00 med en föreläsning.
Därefter samtalar vi medan vi smakar lite tilltugg.
Väl mött till en intressant höst!

musikalen
”ängel utan
vingar” i februari
foto: j. ödemark

Helene
Minnenas arkiv

Minnenas arv om judiska berättelser. Författaren och församlingsbon Lena Friblick
berättar om sin nya bok som presenteras på
Bokmässan i Göteborg.

ivrig och glad
änglakör
i lomma kyrka
foto: a-s. persson

15/10 Värbygården 19.00
Judiskt liv i Malmö

Rabbin Daniel Koverman berättar om judiskt
liv i Malmö. Datum inte spikat, men det blir
första eller andra onsdagen i november.

?/11 Värbygården 19.00
Nazismen i Sverige
- 90 år av kontinuitet

Debattören och professorn i historia Helene
Lööw talar om främlingsfientlighet med
nazistiska förtecken i Sverige.

2/12 Värbygården 19.00

GENOM TIDSTUNNELN

På bildjakt landade jag i de äldsta digitala
arkiven i min dator. Här kommer ett ganska
exakt tio år gammal foto från ungdomsgruppen och en kväll vi ägnade åt skapande.
Jag ser en del av de där ansiktena på facebook då och då och noterar att flera närmar
sig 30-årsdagen.
Jag hoppas livet lever väl med er allihop!

Jesper

skapande
ungdomsgrupp,
våren 2005
foto: j. ödemark

KÖRVÅREN

repetitionen av
”ängel utan
vingar” i hyby
foto: g. nordström

stojig himlakör
kalasar på korv
i skabersjö
foto: a-s. persson

bengt wittje
berättar om
stämmor och pipor
foto: a-s. persson

Tack, alla körsångare och körföräldrar!
Ett stort tack till alla skönsjungande
körsångare i Himlakören, Änglakören och
Stjärnkören.
Under terminen har vi tillsammans spelat
musikalen Ängel utan vingar av Karin
Runow. Mindre ensembler har varit med på
församlingens dopdroppegudstjänster. På
palmsöndagen sjöng himlakören om fred på
hebreiska och så klart om åsnan. Tänk vilken
grej att som åsna få rida in i Jerusalem med
Jesus i sällskap. Änglakören och Stjärnkören
följde sedan upp med finfin påsksång tillsammans med kyrkokören på påskdagen en vecka
senare.
Vi har inte bara sjungit, det har ju varit körutfärder också. Himlakören inledde med en
färd till Skabersjö kyrka där vi grillade korv,
spanade på utsikten från kyrktornet, provspelade orgeln och mycket mer.
Änglakören fick åka lite längre, färden gick
till Lomma kyrka där organisten Bengt Wittje visade orgeln. Han bjöd på filmmusik från
bland annat Star Wars, Harry Potter
och Lejonkungen.
Alla som ville fick provspela, vi gick upp i
orgelhuset på läktaren för att se hur orgeln
ser ut inuti och sen avslutade vi med glass på
Lomma glassfabrik. Mums! Stjärnkören avslutade körutflykterna med att gå på nycirkusföreställning i Malmö med Cirkus Cirkör som
gav Borders på Hipp.
När jag skriver det här har vi inte haft avslutningskonserterna än, men jag räknar med att
det blir glatt, härligt och massor av sång! Vi
ses igen till hösten, och för den som vill börja
går det bra att kontakta mig.
Glad sommar!

Ann-Sofie

HÖSTENS TIDER

terminen
avslutades med
glass i lomma
foto: a-s. persson

Du som tyckte allt detta lät spännande är
välkommen till höstterminen. Läs mer om
varje kör och vilka dagar vi övar på mittuppslaget.

Ann-Sofie

NYTT PÅ UTSIDAN

Här kommer lite nyheter på våra kyrkor och
kyrkogårdar.
Om vi börjar med Bara kyrka så går renoveringen framåt enligt tidplanen.
Man har lyft ut alla bänkar och målat klart
alla väggar och fönster invändigt, predikstolen
har blivit demonterad och flyttad till förvaring
på annan plats.
Golvet har man fogat om med en blandning
av lera och sand och antikvarierna har konserverat stentavlor och övriga trädetaljer.
Det har också beställts två stycken elektriska
ljuskronor som ska monteras i takvalven och
en ny ljudanläggning med hörslinga.
Man har börjat på utsidan också. Byggnadsställningen är uppbyggd ända upp kyrktuppen,
jag har varit där uppe och det är en fantastisk
utsikt därifrån.
På grund av ställning så är det inte så lätt att
komma åt att klippa och sköta alla gravplatser
på bästa sätt men vi gör så gott vi kan.
Nytt för i år är också att vi har delat in våra
kyrkor och fastigheter i olika skötselområden.
Roger Holmgren kommer att ta hand om
Bara och Bjärshögs kyrkogårdar och Kent
Petersson tar hand om Skabersjö kyrkogård
och Värbygårdens utemiljö.
I Hyby blir Georg Nordström ansvarig tillsammans med våra två ny säsongsanställda
Katarina Nilsson och Rolf Rönnemyr. Dom
kommer även att hjälpa till hos dom andra vid
semestrar.
Jag och Georg Nordström kommer också i
fortsättningen jobba med den inre tjänsten
och på helgerna. Som vanligt så är det mig
ni kontaktar om det gäller något som rör alla
våra kyrkogårdars skötsel.
Ha en skön sommar så ses vi i våra kyrkor
eller på våra kyrkogårdar.

baras kyrktupp
får besök
och repareras
foto: j. ödemark

Roland

minneslunden
på
bara kyrkogård
foto: j. ödemark

UPPTAKTSGUDSTJÄNST

Vi drar igång höstens verksamheter i samband
med gudstjänsten 6 september. Välkommen
till Hyby nya kyrka 11.00.

Jesper

figurer på tork
i barnlokalen
(notera prästen!)
foto: h. nordström

konfirmandläger i
gislövs läge med
planering...
foto: j. ödemark

...och kvällarna
avslutades med
golvmys och film
foto: j. ödemark

hoppas hjärtat
smälte på mottagaren av denna
foto: h. nordström

KYRKOHERDENS SPALT

Mitt första år som kyrkoherde i Värby fösamling har passerat. En omvälvande tid av
förändring för min egen del med ny miljö och
nya arbetsuppgifter. Jag bläddrar igenom min
filofax och ser bläckmarkeringar för möten
och gudstjänster. Klockslag och bokstäver
som ibland burit på glädje och förhoppningar,
ibland svårigheter och grusade planer. Vissa
dagar är så fullklottrade med aktiviteter att jag
undrar hur dagen gick ihop, andra är lösare i
sin struktur.
I vår kultur hänger arbete ihop med prestation
och människovärde. I förlängningen är tanken
att goda prestationer också resulterar i mer
pengar som sedan kan omsättas i saker och
upplevelser som ger ett rikare livsinnehåll. Så
måste det kanske vara och visst är det viktigt
för människor att känna att arbete och ansträngning också ger resultat. Samtidigt tror
jag att vi behöver andra bilder av arbete och
prestation som komplement till vårt marknadsekonomiska tänkande, annars är risken
stor att vi kopplar ihop vår prestation med
vårt människovärde, vilket kan få fatala konsekvenser när vi misslyckas.
I bibeln finns sådana kompletterande bilder
som handlar om att livet är en gåva att förvalta och utveckla för världens skull. Istället för
att vara fixerad på mitt eget liv och min egen
prestation får jag befinna mig i ett flöde som
handlar om att ta emot och ge vidare. I visionen för Lunds stift uttrycks det med orden:
Bottna i nåden, skapa i världen. Man kan se
den meningen som en våg som i bästa fall är
i balans, man måste ta emot för att kunna ge
vidare. Om jag bara är inriktad på min egen
prestation i skapandet men inte samtidigt
bottnar och tar emot något riskerar jag att
köra slut på mina resurser.
Jag slår igen kalendern och ser ut genom fönstret. Äppelträdet har börjat blomma. Människorna på gatan har fått en mindre ansträngd,
mer avslappnad gång. Sommaren kan, i sina
bästa stunder handla om det där att bottna i
nåden och bara vara. Det är tid för barfotalöpning, fotboll med barnen och svalkande bad.
Min bön och förhoppning är att vi ska få en
sommar som handlar om återhämtning och
kravlöshet. Guds frid och allt gott!

Ola

kYrk
nytT

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

PASTORSEXPEDITIONEN I HYBY
kanslist Lena Persson
040-440064 varby.forsamling@svenskakyrkan.se
ÖVRIG PERSONAL
församlingshemsföreståndare Eva von Appen-Engström
070-8402348 eva.von.appen.engstrom@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Karna Bertilsson
070-9263221 karna.bertilsson@telia.com
kyrkoherde Ola Fornling
070-6026777 ola.fornling@svenskakyrkan.se
kamrer Christina Hangård
0766-440737 christina.hangard.carlson@svenskakyrkan.se
säsongsanställd vaktmästare Roger Holmgren
präst Mats Magnusson
070-5587435 mats.magnusson@svenskakyrkan.se
säsongsanställd vaktmästare Katarina Nilsson
förman Roland Nilsson
0705-637855 roland.nilsson@svenskakyrkan.se
vaktmästare Georg Nordström
070-7712435 georg.nordstrom@comhem.se
barnledare Hans Nordström
0730-622174 hans.nordstrom@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Ann-Sofie Persson
070-8103165 ann-sofie.persson@svenskakyrkan.se
säsongsanställd vaktmästare Kent Pettersson
säsongsanställd vaktmästare Rolf Rönnemyr
församlingspedagog Jesper Ödemark
070-5679432 jesper.odemark@svenskakyrkan.se
präst Helene Öhman
0701-426330 helene.ohman@svenskakyrkan.se
FÖRTROENDEVALDA (urval)
Kyrkorådets ordförande Amie Ekbladh
040-444052 ekbladh@skabersjoby.se
Kyrkofullmäktiges ordförande Per Belander
040-440365 eller 070-6655277 perochsofie@telia.com
Begravningsombud för icke medlemmar i Svenska kyrkan Bengt Nilsson
040-408123

JUNI

JULI

AUGUSTI

7/6
1:a efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

5/7
Apostladagen
18.00 mässa
Bjärshögs kyrka
Helene Öhman

2/8
9:e efter trefaldighet
18.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

11/6 torsdag
14.30 andakt
Solgården
Helene Öhman

12/7 6:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Mats Magnusson

9/8
10:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Skabersjö kyrka
Ola Fornling

14/6 2:a efter trefaldighet
11.00 mässa
Bjärshögs kyrka
Mats Magnusson

19/7 Kristi förklarings dag
11.00 mässa
Skabersjö kyrka
Mats Magnusson

11/8 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

16/6 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson

26/7 8:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Bjärshögs kyrka
Helene Öhman

16/8 11:e efter trefaldighet
11.00 mässa
Bjärshögs kyrka
Ola Fornling

19/6 Midsommarafton
11.00 friluftsgudstjänst
Killehuset
Mats Magnusson

23/8 12:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

20/6 Midsommardagen
13.00 friluftsgudstjänst
Skabersjö slottspark
Ola Fornling

25/8 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

21/6 J. Döparens dag
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Mats Magnusson

30/8 13:e efter trefaldighet
11.00 mässa
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

28/6 4:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Skabersjö 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

SEPTEMBER

6/9
14:e efter trefaldighet
11.00 upptaktsgudstjänst
Hyby nya kyrka
Ola, Mats & Helene

