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DET ÄR ALDRIG OKEJ...

Vi har åsiktsfrihet i Sverige, en rätt som är skyddad i grundlagen jämte några andra
rättigheter som anses extra viktiga i vår författning. Utöver detta är bl a religionsfriheten justerad i lag.
Vi har också lagstiftning mot diverse angrepp som skyddar bl a politiska partier, folkgrupper och religiösa samfund. Alltså får du tycka precis vad du vill och tänka precis
vad du vill, men när dina åsikter tar sig uttrycken på sådant sätt att andra hotas eller
på annat sätt far illa går du över gränsen. Att exempelvis tycka att tiggaren utanför
matbutiken inte borde få sitta där är verkligen inte samma sak som att be människan
som sitter där att åka hem eller att själv avhysa denne. Att tänka att någon med ett
kors i ett halsband runt halsen tror på sagor är inte heller samma sak som att gå till
angrepp verbalt eller fysiskt för att man inte råkar tro samma sak.
Detta förstår de flesta av oss. I grundskolan kunde man vifta ett par centimeter framför näsan på en kompis och ropa ”luften är fri”. I det vuxna livet har vi samvete och
sunt förnuft att ta hänsyn till. När vi i det moderna Sverige har fler åsikter, kulturyttringar, religioner och politiska strömningar att förhålla oss till är det viktigare än
någonsin att tänka på och agera rätt. Då menar jag inte politiskt korrekt, utan moraliskt rätt.
Därför är det väldigt beklämmande när människor tar sig rätt att bete sig hursomhelst mot andra. När nämnda tiggeri gör att människor angrips med kniv och hammare jämte mordbrand har förrövaren tagit sig alltför stora friheter. När synen på
kristna tar sig uttryck i form av hot och förtryck på en förläggning för människor av
olika religionstillhörigheter, som alla flytt krigets Syrien, då har dessa angripare inte
förstått att vår grundtanke är att göra vårt bästa för att komma överens.
Jag väljer att tänka att det är avsikten i uttalande och handlande som ska vägas mot
hur mottagaren uppfattar det gjorda eller sagda. Säger jag något som är min rätt att
uttala så får jag självklart det. Men det innebär inte att jag måste eller bör göra det.
Det gör frågan mer komplex, för även om jag följer min övertygelse och mitt samvete
så kan någon ta illa upp.
Samtidigt lever vi i den mest lättkränkta av tider. I sociala medier och i kvällstidningarnas rubriker läser vi ofta om hur kränkta alla blir. När jag växte upp handlade
kränkning om fysiska övergrepp eller då man exempelvis råkat ut för inbrott. Idag
blir människor kränkta för att man stavar deras namn fel eller råkar parkera på deras
parkeringsplats.
Har vi det för bra? Istället för att ibland vända på klacken och gå i en annan riktning
ropar vi ”kränkt”. Min förhoppning är istället att vi försöker se vår roll i världen. Vi
lever priviligierade liv i ett förhållandevis fritt land. Njut att det och agera därefter,
som goda människor, såväl troende som ateister.
framsidans bild
togs vid vårens
musikcafé i bara
foto: g. nordström
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KONFIRMAND 2016!

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 en resa till Polen 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 och vi träffas i Värbygården i Bara.
Det går utmärkt att skicka in nu och eller att
komma till öppen konfirmandinformation på
söndag 6 september i Hyby nya kyrka. Vi börjar
efter gudstjänsten, ca 12.15. Anmäl dig på plats
eller dyk upp på veckoläsningen och prata med
mig så löser vi det också.
Välj den tid som passar dig bäst men numrera alternativen (1-3) så att jag kan anpassa läsningen
till dina val efter bästa förmåga. Väljer du att
skriva namnet på en ”läskompis” så bör du ha
pratat med kompisen innan så ni är överens.

glada delar
av förra årets
lovgrupp
foto: j. ödemark

Intresseanmälan till
konfirmation 2015-2016
Veckoläsning tisdagar 16.30-18.30
Veckoläsning torsdagar 16.30-18.30
Lovläsning, vecka 44, 1 & 12

Jesper
veckoläsning

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

lovläsning

Läsning under fyra timmar om dagen under
vecka 44, 2015 samt vecka 1 och 12, 2016. (Det
stämmer att det stod andra veckor i förra numret, men det är alltså dessa som gäller!) Vi gör
samma saker som övriga grupper men den här
läsformen passar bra för dig som har mycket
aktiviteter under skolveckorna.

17+ och okonfirmerad?

Du är välkommen att höra av dig och då syr vi
ihop en egen lösning för dig eller er.

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

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

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

GLADSÅNG!

kyrkokören i
italienska färger
under musikcafét
foto: g. nordström

”Prova-på-kör” för dig som tycker det verkar
kul men aldrig vågat ta steget. Alla med stämband kan sjunga! Nästan i alla fall… Körsång
är dessutom rena hälsokuren. Spännigar släpper, stressen minskar och kroppen syresätts.
I höst erbjuder vi en möjlighet att komma och
prova på att sjunga i kör helt utan krav på prestation. Väldigt enkla sånger blandas med lite
enkla andnings- och rörelseövningar. Det kommer också finnas plats för fika och samtal.
Vi träffas vid följande tillfällen: Torsdagarna
17/9, 15/10, 12/11 och 10/12 klockan 17.3018.45 i Värbygården. Det går bra att komma
vid något/några tillfällen eller vid samtliga.
Anmäl gärna intresse till mig eller kom direkt
till övningen.Varmt välkommen!

Karna
sångerskan maja
wåhlin medverkar
vid höstkonserten...
foto: pressbild

HÖSTKONSERT

Värby kyrkokör får förstärkning både från
Malmö musikhögskolas kammarkör och, inte
minst, församlingens barn- och ungdomskörer
Stjärnkören samt Änglakören! Tillsammans
med orkestern Cappella Lundensis och Åby
kammarkör framför de Vivaldis “Gloria”. Dirigent är Mats Paulson och sångsolister Maja
Wåhlin samt ”vår egen” Ann-Sofie Gribel.
Välkommen till Hyby nya kyrka 11/10 18.00!

Karna
...precis som
ann-sofie gribel
foto: privat

stämningsfull
sommarkväll i
hyby gamla kyrka
foto: k. bertilsson

ALLHELGONAHELGEN
”Det finns en väg till himmelen”

Alla helgons dag, lördag (31/10) 16.00 i Skabersjö kyrka och 18.00 i Hyby nya kyrka.
Medverkande: Lina Hofvander-Hovstadius sång, David Hovstadius - violin, Värby vokalensemble under ledning av Karna Bertilsson.

”Himmelen är nära
- minnesgudstjänst med plats för barns sorg”
Söndag efter alla helgons dag (1/11) 16.00 i
Värbygården. Medverkande: Johanna Zetterqvist - flöjt och Ann-Sofie Gribel - piano.

”Dans på de saligas ängder”
Samma dag 18.00 i Bjärshögs kyrka.
Medverkande: Johanna Zetterqvist - flöjt och
Ann-Sofie Gribel - piano.

Karna & Ann-Sofie

FAMILJELÄGER
PÅ ÖRESTRAND

Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.
Vi frihet fick att bo där, gå och komma,
att säga ”ja” till Gud och säga ”nej”
Lek, spring, sång, böner, pyssel och en massa
mat är några av ingredienserna till ett lyckat
familjeläger. Tillsammans formade vi en
fantastisk helg med söndagens gudstjänst
som helgens klimax och avslutning. Inför
gudstjänsten tillverkades strandtavlor, övades
sånger och skrevs böner. Däremellan hanns
en hel del lek, bus och glassätande med. Vi
tackar för en fantastisk helg och ser med
glädje fram emot fler familjeläger.

mats och ann-sofie
styr och ställer
under lägret
foto: h. nordström

Mats, Ann-Sofie & Hans

ISTÄLLET FÖR HANS

Mitt namn är Karolina Larsson, jag är 28 år
gammal och bor i Malmö. Jag frilansar som
sångerska, sjunger i några körer och leder en
gospelkör i Höllvikens församling. I Värby
församling kommer jag att vikariera för Hans
Nordström och ha hand om öppet hus, babycafé och miniorer.
Jag har arbetat inom svenska kyrkan i elva år
och det jag tycker är så spännande med denna arbetsplats är att en möter människor som
befinner sig i många olika livssituationer.
Det jag vill med kyrkan är att den kan få vara
en plats där människor får komma som de
är och där människor också får växa. Jag ser
fram emot att träffa er i församlingen!

Karolina

fullt pådrag
under vårens
familjeläger
foto: h. nordström

karolina larsson
- vikarie för hans
under hösten
foto: privat

NYA PÅ KYRKOGÅRDEN
Rolf Rönnemyr och Katarina Nilsson är nya
säsongsanställda vaktmästare. De kommer
mest att arbeta runt kyrkorna i Hyby. Båda
två bor i Svedala och har tidigare erfarenhet
av bygden och församlingen. Vi är glada
att de börjat arbeta hos oss och hälsar dem
välkomna till församlingen!

Ola

katarina och rolf
- ”säsongare” på
kyrkogården
foto: o. fornling

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

Karolina

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.

Ann-Sofie

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.
Facebook: Barnverksamheten på Värbygården

Ann-Sofie
Öppet Hus
Tisdagar 9.30-11.20 och fredagar 09.30-11.30 för
dig som är hemma med barn. Knyt nya kontakter, pyssla, fika, lek och umgås. Vi har också en
sångstund vid 10-tiden. Ingen anmälan behövs,
du är alltid välkommen.
Facebook: Barnverksamheten på Värbygården

Karolina
Söndagsskola
För barn i åldern 4-10 år på följande söndagar:
6/9, 20/9, 4/10 och 13/12. Vi är med i början
av gudstjänsten och går efter en stund ut till
barnrummet (6/9 sockensugan i Hyby). Där
samtalar vi kring en bibeltext. Ingen anmälan
behövs, varmt välkomna.

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.
Facebook: Barnverksamheten på Värbygården

Karolina & Ann-Sofie

Stjärnkören
För dig i klass 5 och uppåt på onsdagar 16-17.30.
Sångmässigt kommer det att bli en blandning av
pop, gospel och klassisk musik. Vi sjunger i både
mindre och större grupp. Varmt välkomna med
anmälan och frågor.

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

Jesper
Ungdomsgruppen
Du som nått konfirmandåldern eller längre är
välkommen till ungdomslokalen för prat, fika,
allvar och skämt. Vi träffas på torsdagar udda
veckor 19.00-21.30. Hoppas vi ses!

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

Karna

Hemgruppen

Solgårdens andakter

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

Mats

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
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
Internationella gruppen
Vi stödjer Svenska kyrkans internationella arbete
genom insamlingar, försäljning, lotterier m m.
Dessutom jobbar vi riktat med Tandalaprojektet.
Vi sänder ner de pengar som kommer in vid babycafé, öppet hus, insamlingar på kulturklubben,
speciella ”happenings” och enskilda gåvor. Vill
du vara med? Kontakta mig.

Mats

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

Helene & Karna

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 & hemsidan
Alla bidrag, tankar och återkoppling är välkomna men jag kan inte utlova publicering. Hemsidan hittar du på www.svenskakyrkan.se/varby

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

UPPTAKTSGUDSTJÄNST

Vi drar igång höstens verksamheter i samband
med gudstjänsten 6 september. Välkommen till
Hyby nya kyrka 11.00. Kyrkokören och Martin
Lundberg - bas och Johnny Holmberg - trummor
medverkar.
Efteråt bjuds det kyrkmingel och hålls öppen informationsträff för konfirmander och föräldrar.

Värby församling

DÖDSSYNDERNA

SENIORDAGARNA

– alltid lika aktuella

I höst startar vi en cirkel med utgångspunkt i de
så kallade dödssynderna. Vi kommer att ha vår
bas 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 sju onsdagskvällar kl 19-21. Vi inleder
cirkeln med en konsert onsdag 23 september
19.00 i Hyby nya kyrka.
Konserten är en svit i sju delar av Ylva Almcrantz, där varje svit utgör en dödssynd. Den är
skriven för tretton musiker från både jazz- och
den klassiska genren och vi får höra både stråk-,
träblås-, bleckblås-, sträng- och slaginstrument.
Varje synd har sin egen tonart och sitt eget uttryck. Välkommen att uppleva högmod, girighet,
lust, avund, frosseri, vrede och lättja ur ett musikaliskt perspektiv.
Resterande kvällar ses vi på Värbygården: 21/10,
25/11, 20/1, 17/2, 16/3 och 27/4. Väl mött!

Helene & Karna

SKUT-DAGEN

Svenska kyrkan i utlandet har en speciell dag
som firas 4 oktober på Den helige Mikaels dag.
Då kommer en hemlig gäst som berättar om
sina erfarenheter i utlandskyrkan. Det blir också
musikunderhållning.
Vi serverar förstås kanelbullar på kanelbullens
dag och kaffe till det. Det säljs lotter till förmån
för SKUT. Välkommen till Värbygården 15.00
hälsar Internationella gruppen.

Mats

MODEVISNING

Onsdag 30 september 19.00 anordnar internationella gruppen modevisning på Värbygården
till förmån för internationellt arbete. Vi säljer
biljetter fr o m den 15 september till en kostnad
av 100:-. Då ingår tilltugg och dricka. Deltag
gärna i vårt lotteri under kvällen. Om du har tur
så blir det favorit i repris, då kommer undertecknad mannekänga i klänning och hatt.

Mats

Är du senior? Välkommen att besöka årets
seniordagar. I år är temat ”Balans i livet”.

Värbygården i Bara 22 oktober:
13.00 Invigning
13.10 Föredrag om sömn för äldre
av Maria Schäfer
14.00 Fika samt tid för att besöka utställare
14.45 Ola Fornling berättar om renoveringen
av Bara kyrka
15.00 Information om äldremottagningen
15.15 Underhållning av Sångiorerna under
ledning av Karna Bertilsson
12.30-16.00 finns bl a följande utställare på plats:
Svedala kommun (Vård och omsorg),
Pensionärsföreningarna, Pensionärsrådet,
Värby församling, Äldremottagningen,
Studieförbunden, Folktandvården, 		
MIND (Äldretelefonen) och Bokskogens
vårdcentral

Solgården i Klågerup 23 oktober:
14.00 Invigning
14.10 Föredrag av Morgan Levin
15.00 Fika samt underhållning: Musik med
känsla, ett program med sång, dikt 		
och piano med Ann-Sofie Gribel

Mats

I PAULUS FOTSPÅR

Knappast har ett bildligt uttryck varit mer verklighetsförankrat! En av Nya Testamentets flitigaste författare var också en enastående resenär i
betydelsen fotvandrare.
Låt oss följa Paulus på hans många resor i den
hellenistiska världen. Låt oss ta del av några av
de brev han skriver till de olika församlingarna.
Låt oss lära känna en värld som tidsmässigt
förefaller så främmande från vår tid, men som på
många andra sätt ligger nära vårt sätt att tänka
och känna.
Det här är en bibelstudiecirkel som tar dig med
på en spännande resa genom några av Paulus
brev och framför allt genom en fjärran tid så lik
vår egen.
Vi träffas följande sju onsdagar 19-21 i Värbygården: 9/9, 7/10, 11/11, 13/1, 10/2, 9/3 och
4/5. Välkommen!

Helene

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!

lena friblick
gästar värbykväll
14 oktober
foto: pressbild

Helene
Minnenas arkiv

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

14/10 Värbygården 19.00
Judiskt liv i Malmö

daniel koverman
träffar vi
4 november
foto: privat

Socionom Daniel Koverman är engagerad i
den judiska församlingen. Han berättar bl a
om judisk liv i Malmö.

4/11 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

DAGS FÖR DOPFEST!

Söndag 20 september firar vi familjegudstjänst i dopets tecken. I samband med gudstjänsten delas dopdroppar ut till barn som
har döpts i vår församling. Efteråt grillar
vi korv och äter doptårta. Alla är hjärtligt
välkomna!
Vi skickar en personlig inbjudan till de barn
som får ta emot sin dopdroppe.

Helene

heléne lööw,
professor i historia,
2 december
foto: privat

under dopfesten
delas dopträdets
droppar ut
foto: h. nordström

GUD?

Jag söker dig som tror på något som du inte kan
sätta ord på. Dig som kallar andliga upplevelser
för Gud, men inte vet mer om det. Dig som vill
uttrycka din glädje och tacksamhet till det som
är större än vi kan förstå, men du vet inte riktigt
hur du ska göra. Dig som inte vill kalla dig
religiös eller tillhör någon organiserad religiös
sammanslutning men som tror på Gud.
Kom och samtala förutsättningslöst med mig
och möt några andra som har den känslan som
du har. Välkommen till Värbygården måndagen
21 september klockan 19.00.

Mats

BARA MÄN!?

KYRKOHERDENS SPALT
Bara kyrka

Under våren och sommaren har ett intensivt
arbete pågått för att renovera Bara kyrka. Ännu
återstår en del arbete men på söndagen 22 november klockan 11.00 firar vi den första huvudgudstjänsten sedan renoveringen påbörjades! Det
är på domsöndagen, det vill säga sista söndagen
på kyrkoåret, så inför advent är Bara kyrka
åter rustad att möta församlingsborna. Värby
kyrkokör och trumpetare Mats Olofsson medverkar i gudstjänsten.
Varmt välkommen till denna festmässa i ett
rum som har blivit ljusare, vackrare och mer
inbjudande!

Minneslunden

Det ligger ju inte i tiden att starta en grupp
enbart för män. Men, kyrkan består till största
delen av kvinnor. Vi tror att män är lite för fega
för att närma sig kyrkans verksamhet. När då
fyra män frågade oss om vi inte kan starta en
samtalsgrupp för män kan vi inte missa tillfället.
Så, det kanske är rätt att börja i den änden, att
samla män. Du är också välkommen.
Vi träffas första gången lördagen 5 september
10.00 på Värbygården. Sen kan gruppen själv
bestämma dagar och tider. Vi bjuder på frukost.

Mats & Ola

ULLA BILLQUIST

Värby församling och Svedala anhörigförening
bjuder in till samkväm måndagen 7 september
19.00 på Värbygården.
Följ med på en djupdykning i Ulla Billquists
Sverige. Schlagerdrottningen från Eslöv presenteras i ord och ton av Ann-Marie Svensson och
Mats Larsson från Höör.
Programmet innehåller såväl välkända örhängen
som okända pärlor, på ett sätt som det kunde
låta i en svensk folkpark på 1940-talet.
Publiken bjuds också på allsång, och en och annan överraskning. Under kvällen blir det kaffe
och kaka.

Mats

Under året har koppartjuvar slagit till på olika
ställen i församlingen. Det är outsägligt tråkigt
att komma till en kyrka eller annan plats och
se det uppbrutna och förstörda. Det känns
sorgligt ur många aspekter, men inte minst så
tar det energi och kraft från församlingen som
skulle kunna använts till annat. Samtidigt är
det omöjligt att värja sig emot den här typen av
stölder. Vi har dock som policy att inte ersätta
stulen koppar med ny, utan använder istället ett
mindre stöldbegärligt material.
Ett ställe som fått den här ovälkomna påhälsningen är Minneslunden i Bara. Vår kyrkogårdsförman har snyggat till det så gott det går och
jobbar nu på en lösning för att få tillbaka det
porlande vattnet så snart som möjligt, utan
att använda ett material som skapar en ny
vandalisering.

Sorgegrupp
Det är smärtsamt att mista någon närstående.
Det kan dock vara en hjälp att dela sina erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande
situation. Värby församling vill på detta sätt
inbjuda till sorgegrupp. Om du är intresserad
av att delta - hör av dig till någon av prästerna.
Beroende på hur behoven ser ut skapar vi sedan
en grupp med passande upplägg som leds av en
av församlingens präster.

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 på telefonsvararen.
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
kyrkomusiker Ann-Sofie Gribel
070-8103165 ann-sofie.gribel@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 (föräldraledig)
barnledare Karolina Larsson (vikarie)
0709-445639 karolina.e.larsson@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

SEPTEMBER

OKTOBER

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

4/10 Den helige Mikaels dag
18.00 familjegudstjänst
Värbygården
Mats Magnusson

8/9
tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson

6/10 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

13/9 15:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
lekmannaledd

11/10 Tacksägelsedagen
16.00 tacksägelsegudstjänst
Bjärshögs kyrka
Helene Öhman
18.00 musikgudstjänst
Hyby nya kyrka

20/9 16:e efter trefaldighet
11.00 dopdroppegudstjänst
Värbygården
Helene Öhman
22/9 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Helene Öhman
27/9 17:e efter trefaldighet
18.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

18/10 20:e efter trefaldighet
11.00 tacksägelsegudstjänst
Skabersjö kyrka
Ola Fornling
20/10 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson
25/10 21:a efter trefaldighet
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Mats Magnusson
31/10 Alla helgons dag
16.00 minnesgudstjänst
Skabersjö kyrka
Helene Öhman
18.00 minnesgudstjänst
Hyby nya kyrka
Helene Öhman

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

NOVEMBER

1/11 Sön. e. Alla helgons dag
16.00 minnesgudstjänst
Värbygården
Mats Magnusson
18.00 minnesgudstjänst
Bjärshögs kyrka
Mats Magnusson
8/11 23:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Skabersjö kyrka
Mats Magnusson
15/11 Sön. f. domssöndagen
11.30 temamässa: ungdom
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman
17/11 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling
22/11 Domssöndagen
11.00 mässa
Bara kyrka
Ola Fornling
29/11 Första advent
16.00 adventsgudstjänst
Hyby nya kyrka
Mats Magnusson

