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JUVELEN I BARA

En klar höstkväll för en tid sedan stod vi samlade utanför det nyinvigda biblioteket i
Bara för att vara med om avtäckningen av det nya konstverket. Det låg spänning och
förväntan i luften, det här var en speciell händelse. Representanter från kommunen
höll tal. Så rycktes skynket bort och där stod den: Juvelen i Bara. En skulptur formad
som en stor diamant. Själva ytan gnistrar emellertid inte utan är gjord i matt tegel, en
produkt som under lång tid producerades vid traktens tegelbruk. Strålglansen finns
där ändå, i gyllene streck som är präglade på markytan runt diamanten. Trots att teglet inte i sig alstrar någon strålglans så bär den ändå en lyskraft. I den korta tystnaden
som följde när statyn avtäcktes hörde jag ett barn utbrista: -Wow, en skatt!
Barnet hade uppenbarligen greppat något viktigt av konstverkets essens. Mitt i det
mest vardagliga finns det en skatt att upptäcka. Barnet såg det och vågade ge känslorna ett uttryck.
I Sydsvenskan sade en av upphovskvinnorna, Lena Ignestam såhär: -En juvel står
för något exklusivt och något extra. Den råa, röda, tegelstenen blir en kontrast som
dessutom ger färg åt det nya torget.
Jesus liknade vid ett tillfälle Guds rike vid en skatt som en man hittar i en åker.
Plötsligt, mitt i vardagens arbete öppnar verkligheten upp sig och han ser skatten.
Hur den ser ut vet vi inte. Men Jesus själv menar att Guds rike kan upptäckas på det
sättet. Plötsligt förnimmer vi Gud. Plötsligt förnimmer vi en skatt. Man skulle kunna
säga att juvelen i Bara och skatten i åkern även är en slags spegling av det som sker
i julens mysterium. Någon kommer till oss i julnattens mörker. Vanlig människa, en
som alla alla andra. Samtidigt finns skatten där under ytan - Guds son, totalt annorlunda och speciell.
När du skyndar över Värbytorget i Bara är du antagligen på väg till något annat. Än
så länge är det en plats man mest passerar. Stanna då upp en stund vid det märkliga
konstverket som står där utan att göra något väsen av sig. Känn på tegelytan, den lite
råa skrovliga. Betrakta sedan formen, ädelstenen som talar om det speciella - själva
skatten.
Jag tilltalas av den spänningen mellan material och form. Som med all god konst
är inte meningen given, betydelsen hänger i luften och väntar på att tolkas. För mig
bär stenen en berättelse om Gud i vardagen och Gud i människan Jesus. När det
sambandet klarnar kan vi betrakta vår vardag med nya ögon och kanske som barnet
utropa: - Wow, en skatt!

Ola
framsidans bild
togs för några
vintrar sedan
foto: g. nordström
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PASTORSADJUNKT

Har fått glädjen att komma till er församling
som pastorsadjunkt under mitt första år som
präst. Jag har lång arbetserfarenhet i min
ryggsäck som socialpedagog, och har helt
ofattbart hunnit bli 56 år. Har arbetat mest
inom skolan och psykiatrin. Mina teologiska
studier inledde jag 2006 och har alltså varit
på väg ett tag. Jag är en bönens människa
som trivs med att pilgrimsvandra och gärna
vill få flera med mig. Jag tycker att ett grundord i allt församlingsarbete är delaktighet.
Men jag inser också att ni och jag kommer att
forma varandra, och ödmjukhet får bli mitt
andra grundord.

Lena Maria Hagensen

pastorsadjunkt
under 2016: lena
maria hagensen
foto: privat

juvelen i bara
- en lysande skatt
av tegel
foto: o. fornling

LEKMANNALEDD
GUDSTJÄNST

Arbetslaget i Värby församling hade beslutat
att åka iväg på studie- och planeringsresa.
Vad göra? Ställa in söndagens gudstjänst
den 13 september? Nej! Man vände sig till
kyrkvärdarna och bad om hjälp. Vi försökte
hitta personer i vår omgivning. Vi fick hjälp
med klockringningen av Richard. Dagens
tema var ”Ett är nödvändigt” och över det
predikade Ing-Britt med den äran. Ulrika
spelade till psalmera och sjöng tillsammans
med Eleonore, som även sjöng solo. Textläsare var Linda. Vi som var där hade en fin
stund tillsammans och god gemenskap runt
fikabordet som jag dukat upp.

ing-britt landén
vid gudstjänsten
i hyby
foto: b. nilsson

Maiwor Nilsson

FÖDELSEDAGSFEST!

Jag undrar om du under 2015 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 28 eller 29 januari. Du får bjuda
en person med dig. Ni bjuds på mat, dryck,
musik och en liten present till dig. Inbjudan
kommer till dig.

Mats

det återstår att se
om det blir någon
vit jul i år...
foto: g. nordström

MER OM MUSIKEN I JUL
FÖRSTA ADVENT

Stjärnkören och Änglakören medverkar tillsammans med Kyrkokören och trumpetare
Mats Olofsson. Präster: Ola & Helene

16.00 Hyby nya kyrka 29/11
emilia och marie
medverkar
andra advent
foto: privat

det blir dubbla
luciatåg i hyby
och ett litet i värby
foto: j. ödemark

ADVENT: VÄNTANS TID

Musikgudstjänst Andra söndagen i advent.
Medverkar gör Sångiorerna under ledning av
Karna samt Emilia Björk-Svensson - sång,
flöjt och fiol och Marie Svensson - sång, piano
och gitarr. Efter gudstjänsten bjuder Internationella gruppen på glögg och ordnar lotteri
med fina priser! Präst: Mats

16.00 Skabersjö kyrka 6/12

DUBBEL LUCIA...

Mitt i decembermörkret gör Lucia med följe
entré för att sprida ljus och värme. För att
alla som vill ska få möjlighet att uppleva vårt
luciafirande blir det i år dubbla konserter!
Medverkar gör: Himlakören, Änglakören,
Stjärnkören, konfirmander, pianist Josefin
Åkerberg, basist Martin Lundberg, batterist
Kristoffer Rostedt samt Jesper och Ann-Sofie.

16.00 & 18.00 Hyby nya kyrka 12/12

...OCH MINILUCIA

johan och nils, två
av tenorerna på
julkonserten
foto: privat

13 december samlas vi till gudstjänst för stora
och små i Värbygården. Luciadagen till ära
är alla som vill välkomna att dyka upp i valfri
luciaklädsel och de barn som vill får självklart
skrida in i luciatåg. Präst: Mats

11.00 Värbygården 13/12

JULKONSERT

...josep cusó är
den tredje och du
hör dem 20/12
foto: privat

TenoreAmore - Nils Olsson, Johan Palmqvist
och Josep Cusó är trenne skönsjungande
herrar från Malmö opera. De bjuder tillsammans med Värby kyrkokör på gamla och nya
julklassiker. Dessutom bjuds det upp till ”JulSingalong” där publiken får chansen att lufta
stämbanden tillsammans med sångare och
musiker i några av våra mest kända och älskade julmelodier. Allt under Karnas ledning.

18.00 Hyby nya kyrka 20/12

JULBÖN

Malin Landing - sopran, medverkar vid julbönen. Karna Bertilsson - piano och orgel.
Präst: Mats

13.00 Bara kyrka 24/12

MIDNATTSMÄSSA

I år återkommer midnattsmässan , med den
skillnaden att vi börjar en timme före midnatt.
Solosång: Ann-Sofie Gribel, Präst: Helene

23.00 Skabersjö kyrka 24/12

malin landing
medverkar vid
julbönen i bara
foto: privat

JULOTTA

Traditionsenlig spontankör på julottan i
Bjärshögs kyrka. Alla sångsugna, unga som
gamla, samlas för en gemensam körövning 16
december 19-20.30 i Bjärshögs kyrka och övar
julsånger. Sångerna väljs efter vilka vi blir,
noter och texter får man med sig hem för egen
övning. Julottan börjar kl 8.00 och vi ses en
stund före för genrep. Anmälan till Ann-Sofie.
Präst: Ola

ann-sofie både
sjunger och leder
spontankör i jul
foto: s. lönberg

8.00 Bjärshögs kyrka 25/12

JULENS SÅNGER & PSALMER

Allsångsgudstjänst i Värbygården. Medverkar
gör Emilia Björk-Svensson och Lennart
Svensson på flöjt och dragspel tillsammans
med Karna Bertilsson - piano och Mats
Magnusson - präst. Efter gudstjänsten bjuder
församlingen på en julmacka.

18.00 Värbygården 27/12

NYÅRSBÖN

Mikael Järlestrand medverkar vid nyårsbönen
i Hyby gamla kyrka. Präst: Ola

mikael järlestrand
medverkar vid
nyårsbönen
foto: privat

16.00 Hyby gamla kyrka 31/12

GUD BOR I ETT LJUS

Musikgudstjänst på Kyndelsmässodagen med
Värby vokalensemble under ledning av Karna.
Präster: Ola och Lena Maria

18.00 Skabersjö kyrka 31/1
Välkommen att fira högtiderna med oss!

Ann-Sofie & Karna

vokalensemblen
på gott humör
under repetition
foto: k. bertilsson

VAD ÄR BABYSÅNG?

ann-sofie delar ut
rytminstrument vid
babysången
foto: h. nordström

Babysång på måndagar i Värbygården är
en sångstund för föräldrar som tillsammans
sjunger med och för sina barn. Vi sjunger
gamla och nya barnsånger med olika rörelser
och musikaliska tillbehör. När man rör barnet, sjunger för henne eller honom, dansar
och läser ramsor använder barnet flera sinnen
samtidigt och på så sätt stimuleras barnets
utveckling och barnet blir uppmärksam på sin
egen kropp.
För att alla ska känna igen sig, och ha möjlighet att lära sig sångerna sjunger vi samma
sånger under en längre period. Nytt för
hösten, som också fortsätter till våren, är vår
syskonbabysång för dig som är hemma med
baby och syskon. Stora syskonet får gärna ha
med sig en docka eller ett mjuksidjur för att
också kunna vara med på rörelsemomenten.
Det är några gånger kvar på terminen.
Välkomna!
Grupperna är indelade så här:
9.30-10.00 ”Lite större gruppen”
från ca 7 månader/lite mer rörliga barn
10.15-10-45 Lilla gruppen för de allra minsta
11.00-11.30 Syskonbabysång
Frågor och funderingar? Hör av dig till mig!

Ann-Sofie

JULBABYSÅNG

Måndag 7 december 10.00 avslutar vi terminen med julbabysång. Då är alla med barn 0-2
år välkomna till Värbygården, oavsett om man
varit med på höstens babysång eller ej.
Vi avslutar så klart med fika och lek!

Ann-Sofie

KYRKVÄRDAR

richard wallin
under inventariegenomgång
foto: o. fornling

Vi har många engagerade kyrkvärdar som
assisterar vid gudstjänster och andra arrangemang. I vanliga fall hittar du namnen på baksidan men då där nu är gudstjänsttätt hittar du
dem här: Ann-Magreth Albin, Linda Allansson Wester, Amie Ekbladh, Kerstin Evander,
Carin Falck, Asta Fels, Göran Jepsson, IngBritt Landén, Lars-Göran Larsson, Maiwor
Nilsson & Richard Wallin.

Jesper

INTERNATIONELLT
HÖSTINSAMLING

Under hösten anordnades modevisning till
förmån för Svenska Kyrkans Internationella
arbete, den drog in 12100:-. Under världens
barn-kampanjen samlades det in 2400:- vid
Bara centrum. Vi anordnade en dag på Värbygården till förmån för Svenska Kyrkan i
utlandet. Där samlades det in 2100:-.

sisipho sakawula,
från kapstadens
fattigaste delar
foto: e. miller

Julkampanj
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Barn dör av undernäring, infektioner och bristande omsorg. 29 november,
på första advent, startar årets julkampanj.
Den andra advent säljer vi lotter i samband
med gudstjänsten i Skabersjö kyrka, alla intäkter går till projektet. Då bjuder vi på glögg
och pepparkaka. Var med du också. Varmt
tack för din gåva!


en udda vinkel på
klockstapeln vid
värbygården
foto: j. ödemark

Fastekampanj
"Se till att barnen äter ordentlig frukost innan
de går till skolan." Ett gott råd som många
föräldrar i Sverige fått höra. Runt om i vår
värld finns en annan verklighet. Ikväll går
800 miljoner människor och lägger sig hungriga, de flesta utan att veta om de kommer
att kunna äta något imorgon. Den känslan,
den ovärdiga situationen och den orättvisan
kan utrotas. Om vi delar med oss. 2016 pågår
fasteinsamlingen mellan 7 februari och 20
mars. Vi inleder fasteinsamlingen på fastlagssöndagen med gudstjänst i Värbygården
kl.11.00 som följs av fastlagsbulle, kaffe, saft
och lotteri.

Mats

nu är det snart
dags för fasta
och fastlagsbulle
foto: g. nordström

UR BILDARKIVET

Under många år drev jag och Jenny FF-Kul i
Värbygården, en öppen eftermiddagsverksamhet för årskurs 2-4. När Jenny slutade drev jag
det vidare under några år.
Vi hade alltid mellanmål och något pyssel
eller lekar att syssla med. I brist på annat
så gick det alltid bra att spexa med klistermärken och prislappar från resterna av mellanmålet.

Jesper

fynd vid dykning
i bildarkivet.
FF-Kul 2005
foto: j. ödemark

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 & FÖRÄLDER
Babycafé

Öppet 09.30-11.30 på måndagar för dig som är
hemma med små barn. Terminsstart 25/1.
Facebook: Barnverksamheten i Värbygården

Karolina
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 i Värbygården

Ann-Sofie

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. Terminsstart 27 januari.
Begränsat antal platser.

Ann-Sofie
Stjärnkören
För dig i klass 5 och uppåt på onsdagar 16.3017.30. Sångmässigt kommer det att bli en blandning av pop, gospel och klassisk musik. Under
våren sjunger kören i projektform, kontakta mig
för mer info.

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. Start 26/1.
Facebook: Barnverksamheten i Värbygården

Karolina
Söndagsskola
För barn i åldern 4-10 år på följande söndagar:
13/12, 7/2, 20/3 & 8/5. Vi är med i början av
gudstjänsten och går efter en stund ut till barnrummet. Där samtalar vi kring en bibeltext.
Ingen anmälan behövs, varmt välkomna.

Hans

Konfirmand
Vi befinner oss mitt i terminen. Har du frågor
om konfirmationen 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. Vårterminen börjar 14/1.
Hoppas vi ses!

Jesper

VUXEN

Miniorer & Himlakören

Prova på-kör

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. Terminsstart 26 januari.
Facebook: Barnverksamheten i Värbygården

För dig som drömmer om att sjunga i kör men
aldrig vågat eller haft möjlighet att ta steget.
Under våren träffas vi följande dagar: Torsdagarna 21/1, 11/2, 10/3 och 14/4 i Värbygården.
Tid 17.30-18.30. Det går bra att komma enstaka
gånger eller vid samtliga tillfällen. Ingen föranmälan. För info kontakta mig.

Karolina & Ann-Sofie

Karna

Filmklubben

Kulturklubben

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
13/12, 31/1, 28/2. 10/4, 8/5 och 12/6.

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

Karna
Bara män!?
Kyrkan består till största delen av kvinnor. Vi
tror att män är lite för fega för att närma sig
kyrkans verksamhet. Så, det kanske är rätt att
börja i den änden, att samla män. Du är också
välkommen. Vi träffas 5/12 10.00 i Värbygården
och vi bjuder på frukost.

Mats & Ola
Hemgruppen
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
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

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 1315. 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 då du tänkt komma. Vi börjar vårterminen 20/1.

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.
Vi startar vårterminen 18/1.

Mats
Solgårdens andakter
Du är alltid välkommen att delta i våra gudstjänster på Solgården. Julgudstjänst 17/12. Under
2016 firar vi gudstjänst: 7/1, 24/3, 28/4, 19/5
och 23/6. Tiden är alltid 14.30. Välkommen!

Helene, Karna & Lena Maria

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
Sorgegrupp
Om du har förlorat en anhörig, och känner
att du vill dela din sorg med andra som också
har drabbats av sorg, är du välkommen till den
sorgegrupp som vi startar under början av 2016.
Vill du veta mer får du gärna kontakta mig.

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

MER INFO!

ASKONSDAGEN...

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.

De flesta av oss vet nog vad Fettisdagen är.
Men inte lika många känner till att efter frosseriets högtidsdag följer en tid av eftertanke och
återhållsamhet - den kristna kyrkans viktigaste
fasteperiod. Fastan inleds med Askonsdagen.
För att markera övergången till fastan samlas vi
på Askonsdagen till en enkel mässa där vi får
dela bröd och vin och ta emot korsets tecken på
vår panna. Välkommen på Askonsdagsmässa 10
februari 18.00 i Värbygården.

Kyrktaxi

vad är det egentligen?

Värby församling
Familjekördag
Lördagen 23 januari på Värbygården. Körledare:
Ann-Sofie Gribel och Karolina Larsson. För mer
info se hemsida eller kontakta någon av oss.

Ann-Sofie & Karolina
JULBÖN MED BARNEN
Julafton är barnens mest spännande dag. Men
de tilltalas också av sång, musik och delaktighet.
Välkommen med era barn och barnbarn till
Hyby nya kyrka på julafton 11.00. Då firar vi
julen med sång, musik och julkrubbevisning.
Allt på barnens villkor.

Ann-Sofie & Mats

FÖR KÄRLEKENS SKULL

Efter vår förra uppskattade och välbesökta gudstjänst vill vi återigen bjuda in till musikgudstjänst
för giftassugna och andra romantiker!
Oavsett om du står i begrepp att gifta dig eller
helt enkelt bara gillar vacker musik kan detta
vara något för dig!
Vi kommer bjuda på 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.
Bara kyrka 4 februari 19.00. Välkommen!

Karna

Helene

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 14/12 19.00.

Mats

PILGRIMSVANDRING

...i vårens vackraste tid. 1 maj är du välkommen
att följa med på en pilgrimsvandring. Vi börjar
i Bjärshögs kyrka med en andakt 15.00. Vid
18.00 sluter vi cirkeln och firar mässa, också i
Bjärshögs kyrka. Årets vandring kommer att bli
kortare än fjolårets och nytt för i år är att vi gör
ett stopp i en av vår grannförsamlings kyrkor.
Välkommen!

Helene & Karna

DAGS FÖR DOPFEST!

Söndag 24 januari firar vi familjegudstjänst i dopets tecken. I samband med gudstjänsten delas
dopdropparna ut till alla barn som har döpts i
vår församling mellan 27/6 och 31/10. Efteråt
blir det kyrkkorv och tårta.

Helene

BLOMMOR OCH LJUS

Till alla ni som besöker våra kyrkogårdar i
Hyby. Vi har vid flera tillfällen fått bekräftat
att de blommor som ni så fint smyckar era
gravplatser med ofta blir mat till skogens djur
som då och då hittar hit till vår kyrkogård.
Det gäller även de snittblommor som ni sätter
i vaser vid askgravlunden. Tyvärr är ju det här
ett problem som är svårt att eliminera
Ett sätt att undvika detta är att använda och
plantera de växter som hare och rådjur inte
tycker speciellt mycket om, här nedan finner
ni några arter: Brudslöja, Daglilja, engelsk
vallmo, fingerborgsblomma, kungslilja, påskoch pingstliljor, sibirisk vallmo, smörboll,
stormhatt, vippvallmo och vivor.
Det går även att få mer information på nätet
om olika växter som djuren inte gillar.
Vi vill även på uppkommen anledning informera er som besöker våra askgravlundar
att respektera de regler och anvisningar som
gäller på Värby församlings kyrkogårdar. Vid
tändning av gravljus i de för ändamålet uppställda s k ljusbärarna användes ljus som är
till för detta d v s traditionella gravljus i plastbehållare och inte tända vanliga levande ljus,
typ blockljus, då dessa av naturliga skäl börjar
att rinna och skräpa ned på platsen.

vi ber er endast
använda gravljus
i ljushållarna
foto: g. nordström

Anna & Georg

I PAULUS FOTSPÅR

Under hösten har vi såvitt börjat vandringen
i Paulus fotspår. Vi följer Paulus på hans
många resor i den hellenistiska världen och vi
tar del av några av de brev han skriver till de
olika församlingarna. Gemensamt försöker
vi 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.Vi träffas 9 december, 10
februari, 6 april och 4 maj. Välkommen!

Helene

VÄRBYKVÄLLAR

3/2 gästar vår nya pastorsadjunkt och pratar
kring rubriken Maria, bönens inspirationskälla. Fler datum kommer - håll utkik.

Helene

smyckning
i skabersjö vid
tacksägelsen
foto: o. fornling

paulus lämnade
spår, men troligen
aldrig i snö...
foto: j. ödemark

värbygården
- församlingens
centrum
foto: j. ödemark

miniorerna
pysslar och skojar
på tisdagarna
foto: h.nordström

i väntan på
lägerhämtning
våren 2015
foto: j. ödemark

SÅ FUNGERAR
TYSTNADSPLIKTEN

I konfirmandsammanhang är detta något
som fascinerar och som jag ofta får frågor
kring och inte sällan undrar även vuxna över
hur det egentligen fungerar.
När jag för några månader sedan var på
föräldramöte på min dotters skola mötte
jag första gången en kurator som inte bara
svängde sig med frasen ”jag har tystnadsplikt” utan också noga tillade ”...och jag har
också anmälningsplikt”. Detta ska hon ha en
stor eloge för, eftersom ordet ”tystnadsplikt”
så ofta missbrukas.
För att klargöra detta: I gällande svensk
lagstiftning finns det bara en kategori människor som har absolut tystnadsplikt och det
är präster. Sedan är det inte riktigt så enkelt
att man kan säga vad man vill till en präst
och räkna med att det stannar där. Prästens
tystnadsplikt gäller i bikten och den enskilda
själavården. Man kan alltså inte haffa någon
av våra präster i kön i matbutiken och berätta
något som de sedan är lagstadgade att inte
yppa för någon annan.
Den ”lättare” tystnadsplikten fungerar parallellt med det som heter ”anmälningsplikt”,
det är denna typ av tystnadsplikt som exempelvis diakoner och pedagoger har. Jag
får inte yppa saker jag får veta i enskilda
samtal, om det inte är något den enskilde
vill ha hjälp med eller då misstanke om brott
föreligger. I det senare fallet gäller detta både
brott mot och brott begångna av den jag
pratar med.
I alla normalfall är de flesta kloka nog att
förstå vad som är en lämplig väg att gå i varje
enskilt fall. Möter jag alltså ett erkännande
av ett brott eller får veta att ett brott begåtts
mot den jag pratar med ska jag anmäla, även
om det bara är en misstanke.
En präst däremot kan möta alla möjliga scenarier i ett samtal och så länge samtalet är av
själavårdande karaktär får prästen inte säga
ett ord, inte ens till andra präster. Detsamma
gäller även om den prästen samtalar med ber
prästen att berätta. Är det däremot i andra
sammanhang, gäller faktiskt anmälningsplikten. Men den gränsen är ofta svår att dra.

Jesper

VECKOLÄSNING...

Ett nytt konfirmandår är snart halvvägs och
återigen gläds vi åt att så många väljer att
gå på våra konfirmandträffar. Uppenbarligen har vi skapat en anda och ett tilltal som
fungerar.
Höststarten började aningen turbulent eftersom jag snart tvingades inse att de flesta ville
gå samma tid i veckorna.
Både träningstider, behov av skjuts och
kompisval spelade in. Men många var de
som trängde ihop sig i ungdomslokalen på
tisdagseftermiddagarna.
Redan tidigare hade vi tänkt dela upp gruppen i två även om också detta var en utmaning p g a mängden konfirmander. Just
tisdagar har vi redan mycket verksamhet i
Värbygården så lokalerna har svårt att räcka
till.
Men, nu rullar det som planerat. Vi börjar
med mellanmål för de som vill och en kort
introduktion i helgrupp. Därefter delar vi
upp oss i två grupper och den ena halvan går
en trappa ner.
I halvtid byter grupperna plats och träffar på
så sätt oss allihop. Jag finns alltid på plats
medan Mats eller Helene delar på ansvaret
och leder ena halvan varannan gång vardera.

spel och spex i
mellanmålspausen
med lovgruppen
foto: j. ödemark

toast är uppskattat
en snålblåsig
dag i oktober
foto: j. ödemark

...ELLER
LOVKONFIRMATION?

Lovkonfirmanderna har istället för att träffa
oss under skolveckorna valt att lägga delar av
tre skollovsveckor på konfirmandträffar. Då
ses vi fyra timmar om dagen under måndag
till fredag.
Vi träffas vid nio på förmiddagen och har
också någon kortare bensträckare innan vi
samlas kring förmiddagsmellanmålet. Under höstlovet gick toastjärnen bokstavligen
varma när alla mackor skulle bli klara.
Efter matpausen fortsätter vi och hinner då
med ungefär två vanliga “veckoträffar” per
dag.
Nästa lovkonfirmandvecka går av stapeln
direkt efter nyår och sista veckan sammanfaller med påsklovet och då avslutar vi med
konfirmation på annandag påsk.

Jesper

koncentrerade
lovkonfirmander i
värbygården
foto: j. ödemark

lägermys och
filmkväll på läger
våren 2015
foto: j. ödemark

KYRKOHERDENS SPALT

en glad anna
winge tar över
efter roland
foto: o. fornling

NY
KYRKOGÅRDSFÖRMAN

Roland Nilsson har under hösten avslutat
sin anställning i Värby församling som kyrkogårdsförman för att gå vidare i arbetslivet. Vårt
varma tack till honom för hans goda arbete i
Värby församling! Roland har under sin korta tid
hos oss mött många församlingsbor i glädje och
sorg samt arbetat mycket med att hitta nya strukturer för kyrkogårdsarbetet i församlingen.
Nu säger vi välkommen till Anna Winge. Anna
vikarierar på 50% som kyrkogårdsförman under
fem månader. Hon har därmed avsagt sig sina
politiska uppdrag i församlingen, vilket är nödvändigt enligt kyrkoordningen.
Anna har en god insikt i församlingens arbete i
och med att hon varit ordförande i kyrkogårdsoch fastighetsutskottet. Richard Wallin är vald
till ny ledamot i KFU och Sverker Nordgren
går in i rollen som ordförande i utskottet. Under perioden arbetar vi med att rekrytera en ny
kyrkogårdsförman.

Ola

Jag får då och då frågor gällande våra kyrkorum
och islam. Bakgrunden är den debattartikel som
publicerades i DN och undertecknades av en rad
namnkunniga präster från Stockholm. Artikelns
författare ville öppna kyrkans församlingshem
för muslimsk fredagsbön. Församlingsbor frågar
sig nu oroligt om vi i Värby församling kan tänka oss att låna ut våra kyrkorum eller Värbygården till muslimsk bön. Mitt korta svar är Nej.
Våra gudstjänstrum är invigda för gudstjänster
som firas enligt Svenska kyrkans ordning. Till
våra öppna aktiviteter i församlingshemmen är
däremot alla hjärtligt välkomna oavsett trostillhörighet. Det innebär dock inte att vi arrangerar
böner i någon annan religions namn.
Samtidigt vill jag berätta en historia från flyktingboendet vid Yddingesjön. Under en tid
bodde där en liten grupp kristna, människor från
Eritrea. De ville gärna träffa en präst. Under
en tid var vi präster där med jämna mellanrum
för att be och samtala. Det var inte helt enkelt
och ibland var det mycket folk i rummet där vi
träffades. Vid ett tillfälle satt en grupp män och
tittade på TV där det verkade vara någon slags
muslimsk bön. När jag kom stängde de av TV:n.
En av dem kom fram till mig, tog mig i handen
och sade: Du ska veta att vi uppskattar vad ni
gör för de här människorna, att ni ber. Säg till
om vi är i vägen på något sätt, vi vill verkligen
inte störa. Efter att vi haft vår bönestund, satte
jag mig ner med de muslimska männen, de bjöd
på sött grönt te. Vi talade om väder, fotboll och
olikheter mellan våra länder. Det blev en fin
eftermiddag.
Med andra ord - vår tro har gränser som vi
ibland måste upprätthålla. Vår medmänsklighet
är däremot oberoende av dessa gränser. Dessa
två tankar måste gå att tänka samtidigt.
Till våren kommer Lunds biskop Johan Tyrberg
till Bara kontrakt för visitation. Innan dess kommer prosten i Bara kontrakt, Jan-Olof Aggedal
att genomföra en prostvisitation i Värby församling. Man kommer då att kolla så inventarier och
arkiv är skötta på rätt sätt. Den 18/2 kommer
arbetslaget att samlas i Bara kyrka för ett samtal
om utmaningar och möjligheter inför framtiden.
träffen kommer att avslutas med en mässa klockan 18.00 - dit är alla välkomna.

Ola

kYrk
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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
pastorsadjunkt Lena Maria Hagensen
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
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
kyrkogårdsförman Anna Winge
0705-637855
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

29/11 1:a advent
16.00 adventsgudstjänst
Hyby nya kyrka
Ola & Helene

27/12 Söndag efter jul
18.00 allsångsgudstjänst
Värbygården
Mats Magnusson

DECEMBER

31/12 Nyårsafton
16.00 nyårsbön
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

1/12 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Helene Öhman

JANUARI

FEBRUARI

2/2
tisdag
11.30 Veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson
4/2
torsdag
19.00 musikgtj: Bröllop
Bara kyrka
Helene Öhman

6/12 2:a advent
16.00 adventsgudstjänst
Skabersjö kyrka
Mats Magnusson

1/1
Nyårsdagen
18.00 mässa
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

7/2
Fastlagssöndagen
11.00 fastlags- & familjegtj.
Värbygården
Lena Maria Hagensen

13/12 3:e advent
11.00 miniluciagudstjänst
Värbygården
Mats Magnusson

3/1
Söndag efter nyår
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
Ola Fornling

10/2 Askonsdag
18.00 mässa
Värbygården
Helene Öhman

15/12 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Mats Magnusson

6/1
Trettondedagen
18.00 Ung mässa
Värbygården
Helene Öhman

14/2 1:a söndagen i fastan
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman

20/12 4:e advent
11.00 mässa
Bara kyrka
Ola Fornling

10/1 1:a e. trettondedagen
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
Mats Magnusson

16/2 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Helene Öhman

24/12 Julafton
11.00 julkrubba
Hyby nya kyrka
Mats Magnusson
13.00 julbön
Bara kyrka
Mats Magnusson
23.00 midnattsmässa
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

17/1 2:a e. trettondedagen
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

18/2 torsdag
18.00 mässa
Värbygården
Jan-Olof Aggedal

19/1 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

21/2 2:a söndagen i fastan
11.00 mässa
Bara kyrka
Mats Magnusson

24/1 Septuagesima
11.00 dopdroppegudstjänst
Värbygården
Helene Öhman

28/2 3:e söndagen i fastan
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Lena Maria Hagensen

25/12 Juldagen
08.00 julotta
Bjärshögs kyrka
Ola Fornling
26/12 Annandag jul
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Mats Magnusson

31/1 Kyndelsmässodagen
18.00 musikgudstjänst
Skabersjö kyrka
Ola & Lena Maria

MARS

1/3
tisdag
11.30 Veckomässa
Värbygården
Ola Fornling

