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FÅ TIDEN ATT RÄKNAS

Idag började jag dagen med att tillsammans med flickvän och dotter sjunga för min
son på hans tioårsdag. Förutom att se glädjen i nästa generations ögon så slås jag,
liksom de flesta föräldrar, av det faktum att tiden går fortare än vi själva vill. Trots
att jag själv hatade det som liten så hör jag mig säga klyschor som: “Oj vad du blivit
stor!” och “Vart har tiden tagit vägen?”.
Det är inte varje dag jag gör bibelparalleller, men mitt i allt detta slås jag av några
rader ur gamla testamentet. I en av de bästa böckerna, Predikaren, möter vi en person i en liknande situation. En som ständigt sett framåt, byggt för morgondagen och
som smärtsamt insett att ingenting består: ”Och allt var tomhet, ett jagande efter
vind. Det fanns ingen vinst under solen.” Men predikaren har, precis som jag, kommit till någon form av insikt.
I tonåren kallades jag av några kompisar för Ior eftersom de tyckte att jag delade livssyn med Christoffer Robins åsna. Men jag hävdade då och jag hävdar fortfarande att
varken jag, Ior eller predikaren egentligen är negativa.
När predikaren går på och i utbroderande ordalag berättar om vin, kvinnor och sång
talar Ior om hur det alltid är han som skuttas ner i bäcken av Tigger och att det alltid
är han som får sina drömmar krossade. Ior tar ut besvikelserna i förskott och predikaren konstaterar sin besvikelse torrt i efterskott. Ingendera lösningen är särskilt lyckad
om man ska kunna uppskatta vardagen.
Jag tror att vi alla kan lära oss av både Ior och predikaren. För visst har de rätt i en
sak, det lönar sig inte att oroa sig för morgondagen, för den är inte här än. Det är
inte heller livets mening att blicka framåt och därmed glömma bort nuet. Istället är
det just nuet som får Ior att njuta av pannkakor och födelsedagskalas och det är nuet
som får predikaren att inse ”Det finns för människan ingenting gott utom att äta och
dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Jag har insett att detta är en Guds gåva.
Ty vem äter och vem gläder sig Gud förutan?”
För en tioåring är det lättare att leva i nuet om det är på födelsedagen, men andra
dagar är det svårt att inte längta till kvällen, till morgondagen, till helgen, till lovet
och till julafton. Som så kallat insiktsfull vuxen vet jag att efter livets toppar kommer
livets dalar, följt av nya toppar igen. Därför mår jag bäst av att dela tioåringens glädje
istället för att planera för nästa dag, vecka, månad och år. Denna insikt är för mig
mer värdefull än alla födelsedagar på jorden.
Viktigast av allt är att också leva i dalarna. Att göra något meningsfullt av de där grå,
trista februarimorgnarna, som idag. För även dessa innehåller livets goda, om vi bara
är mottagliga för det. Livet är nämligen det som pågår under tiden som vi riskerar att
jaga efter vind.
framsidans bild
kommer från vår
barnverksamhet
foto: k. larsson
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FASTAN

Fasteinsamlingen pågår fram till 20 mars.
Vad är fasteinsamlingen? Påskfastan eller
bara fastan är perioden för de kristnas fastetid
till minne av Jesu frestelse. Påskfastan startar
på askonsdagen och avslutas med påskafton.
Fastan var viktig i medeltidens Sverige, men
med reformationen under 1500-talet försvann
den ur Svenska kyrkans lära, även om man
under 1900-talet i stället började förknippa
fastan med omtanke om nödlidande, men då
handlade det i stället om att skänka pengar.
Det är denna insamlingstradition som
fasteinsamlingen vidhåller.
2016 års insamling fokuserar på rätten för
alla människor att få mat för dagen.
Vid gospelkonserten i Hyby stora kyrka på
Midfastosöndagen den 6 mars 18.00 säljer
Internationella gruppen bröd och kakor till
förmån för Stadsmissionen. Fasteinsamlingen
avslutas på Värbygården Palmsöndagen den
20 mars 11.00 med familjegudstjänst som
också innehåller ett barnlotteri och fika.

Mats

karolina som
åsnan under
julspelet 2015
foto: j. ödemark

christina och amie
fixar stallet
inför julspelet
foto: j. ödemark

PILGRIMSVANDRING

...i vårens vackraste tid. Söndag 1 maj är du
välkommen att följa med på en pilgrimsvandring. Vi börjar vid Bjärshögs kyrka med en
andakt klockan 15. Årets vandring kommer
att bli kortare än fjolårets och nytt för i år
är att vi firar en mässa i Mölleberga kyrka
ungefär klockan 17. Förhoppningsvis får vi
också sällskap av pilgrimsvandrare från
Uppåkra församling. Väl mött!

Helene & Karna

samling vid
julspelskrubban
i värbygården
foto: s. almgren

FAMILJEKÖRDAG

Ett tillfälle att sjunga tillsammans, barn och
vuxna på lika villkor. Sång, fika, lunch och
andakt står på programmet.
Ingen tidigare erfarenhet av körsång behövs,
det räcker att man tycker att det är roligt att
sjunga!
Körledare: Ann-Sofie och Karolina
Anmäl er till Ann-Sofie. Hoppas vi ses!

12 juni Värbygården 9.30-14

Ann-Sofie & Karolina

familjekördagen i
januari och i juni
är det dags igen
foto: h. nordström

MUSIK I VÅR...
GOSPEL FÖR
SKÅNE STADSMISSION

act of grace
gästar oss igen på
söndag 6 mars
foto: act of grace

På Midfastosöndagen är rubriken ”Livets
bröd”. Vad passar då bättre än att fokusera
på de i vårt samhälle som lever i utsatthet och
hemlöshet och vår vilja att hjälpa?
Skåne Stadsmission bedriver sedan länge en
omfattande hjälpverksamhet för att hjälpa och
stötta dessa grupper och tar självklart emot all
ekonomisk hjälp de kan få!
Vid söndagens mässa medverkar kören ”Act
of Grace” som gjort sig känd för sitt engagemang för utsatta människor. De har genomfört ett stort antal konserter där behållningen
gått till bland annat Stadsmissionen. Hos oss
kommer de bjuda på sång och musik ur sin
rika gospelrepertoar.
Även församlingens konfirmander är engagerade i utformningen av mässan och kommer
medverka med textläsningar, dramatiseringar
och egenhändigt skrivna böner.
Efter mässan kommer församlingens Internationella grupp sälja hembakt bröd och kakor.
Alla insamlade pengar går oavkortat till Skåne
Stadsmission. Varmt välkommen!

Hyby nya kyrka 6 mars 18.00

JUNGFRU MARIA
I ORD OCH TON

maria jönsson
sjunger passande
nog mariasånger
foto: privat

Musikgudstjänst på Marie Bebådelsedag.
Jesu födelse, liv och död speglas i sånger och
dikter genom jungfru Marias ögon.
Medverkar gör Maria Jönsson - vissångerska
och kyrkomusiker samt Värby sångare u l a
Karna Bertilsson

Skabersjö kyrka 13 mars 18.00

...OCH I PÅSK

Vokalensemblen medverkar vid bordsmässan
på Skärtorsdagens kväll i Värbygården.

Värbygårdens kyrksal 24 mars 19.00
stämningsfullt med
kyrkokören under
julkonserten
foto: privat

På påskdagen medverkar kyrkokören och
Hans Nordström - trumpet tillsammans med
änglakören.

Hyby nya kyrka 27 mars 11.00

MUSIKCAFÉ:
SOUND OF MUSIC!

Kyrkokören bjuder i år in till musikcafé i
musikalens och operettens tecken. Skönsång,
allsång, solon, körsång och ett och annat
upptåg utlovas i en sprakande musikalisk
blandning! Och ja, det blir sånger ur underbara ”The sound of music”.
Årets gästartist behöver kanske egentligen
ingen närmare presentation. Vi är glada över
att kunna hälsa den skönsjungande artisten
Tommy Juth välkommen till oss. Tenoren och
entertainern Tommy har gjort massor av roller
på Malmö opera och även internationellt i allt
från Carmen och Teaterbåten till Läderlappen
och Kristina från Duvemåla. Han inledde sin
karriär hos Nils Poppe och till sommaren
återvändaren han till Fredriksdalsteatern, för
att medverka i musikalen ”Sugar” med bl a
Eva Rydberg.
Välkommen till Värbygården söndag 15 maj.
Insläpp från klockan 17. Kaffe med dopp
serveras fram till klockan 18 då musikunderhållningen börjar. Fri entré!

tommy juth är
gäst vid årets
musikcafé
foto: pressbild

Värbygården 15 maj 17.00

Karna

OCH NU SÅ
VILL JAG SJUNGA

Himlakören och Änglakören avslutar terminen
gemensamt med vårkonserten Och nu så vill
jag sjunga 16.00 i Bara kyrka. En kavalkad
av låtar från terminen som gått och en blick
framåt mot sommar och sol. Vid vackert väder
samlas vi för mingel på kyrkbacken efteråt.
Välkomna!

Söndagen den 22 maj kl 16.00

Ann-Sofie

SOMMARBABYSÅNG

Måndagen den 23 maj klockan 10 avslutar vi
terminen. Då är alla med barn 0-2 år välkomna till Värbygården, oavsett om man varit med
på vårterminens babysång eller ej.
Vi avslutar så klart med fika och lek!

Ann-Sofie

kyrkokören med
italientema vid
musikcafét 2015
foto: g. nordström

babysång med
ann-sofie på
måndagar
foto: k. larsson

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.
Facebook: Barnverksamheten i Värbygården

Karolina& Hans

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. Få platser kvar.
Varmt välkomna med anmälan och frågor.

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.
Teminen avslutas med sommarbabysång 23 maj.
Facebook: Barnverksamheten i 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 i Värbygården

Karolina & Hans
Söndagsskola
För barn i åldern 4-10 år 20/3, 27/3 & 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
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.
Kören har inget nyintag under våren.
Välkommen att anmäla ditt barn till höststarten.
Facebook: Barnverksamheten i Värbygården

Karolina, Ann-Sofie & Hans

Stjärnkören
För dig i klass 5 och uppåt. Sångmässigt sjunger
vi en blandning av pop, gospel och klassisk
musik. Under våren sjunger kören i projektform,
kontakta mig för mer info.

Ann-Sofie
Konfirmand
Information till blivande åttondeklassare kommer till sommaren. 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 ojämna
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 10/4,
8/5 och 12/6. Välkommen!

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

Karna

Bara män!?

Sångiorerna

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 den 12/3, 9/4, 30/4 &
21/5 klockan 10 på Värbygården. Under våren
samtalar vi kring budorden men även om allt
mellan himmel och jord. Vi bjuder på frukost.

Mats & Ola
Prova på-kör
För dig som drömmer om att sjunga i kör men
aldrig vågat eller haft möjlighet att ta steget.
Under våren återstår följande dagar: torsdagarna
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.

Karna
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
Internationella caféet

Måndagar ojämna 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. Det tas upp en frivillig kollekt till
vårt projekt Tandala.

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

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 ojämna veckor
13-15. 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.

Mats
Solgårdens andakter
Under våren firar vi nattvardsgudstjänst på skärtorsdagen 24/3 och gudstjänster 28/4, 19/5 och
23/6 med start 14.30 och efteråt fikar vi tillsammans. Du är alltid välkommen att delta.

Helene & Lena Maria

ALLA!

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 har startat i vår församling.
Vi träffas klockan 19 följande torsdagar: 10 mars,
21 april och 19 maj. Välkommen!

Lena Maria & Helene
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 & Lena Maria
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!
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

FAMILJELÄGER

redaktören har kamel på hjärnan vid
julspelsrepetitionen
foto: j. ödemark

Boka 28-29 maj om du med din familj vill
vara med om något väldigt trevligt. Då åker
församlingen på familjeläger till Örestrand vid
Höganäs. Det är en församlingsanläggning ett
stenkast från sundet med restaurang, boende
och stora utrymmen för lek och äventyr.
Vi sjunger, pysslar, leker, äter gott och firar en
mässa. Barn i alla åldrar är välkomna. Fundera och hör av er till oss. För en ringa summa
får ni en kul, trevlig och spännande helg.

Ann-Sofie, Hans & Mats

SYDAFRIKA I VÄRBY

älvlik besökare vid
gudstjänst med
karnevalstema
foto: a-s. gribel

Församlingen kommer att få besök av två
tjejer i 25-årsåldern från Sydafrika. De är del
av ett utbytesprojekt mellan kyrkor världen
över. Svenska kristna ungdomar åker ut i
världen för att ta del av kyrkan på andra sidan
jordklotet och ungdomar från andra kontinenter kommer till oss. Vi får ta del av deras
erfarenheter gällande tro, kultur och liv. Vi får
dela med oss av hur vår vardag ser ut på dessa
områden i Sverige i allmänhet och i Värby
församling i synnerhet. Besöket kommer pågå
mellan den 16 april och den 4 maj. Är du
nyfiken? Prata med dem när du träffar dem,
bjud hem dem på en fika eller middag.

Mats

I PAULUS FOTSPÅR

fler utklädda vid
samma gudstjänst
i februari
foto: a-s. gribel

Vi har nu vandrat en tid i Paulus fotspår.
Under våren återstår följande tillfällen för vårt
Bibelstudium: 6 april och 4 maj. Välkommen!

Helene

VÄRBYKVÄLLAR

Tala är silver, sjunga är guld...
Evelina Bladh Winborg är präst i Svedala församling. Hon kommer att berätta om sångens
betydelse på hennes väg till att bli präst.
Musiken har för henne varit en hjälp när talet
har hindrat. Vi får höra hennes berättelse och
vi får också höra henne sjunga. Tomas Ferm
ackompanjerar henne.

Onsdag 9 mars 19.00

konfirmander
och mats övar
luciasånger
foto: j. ödemark

Så nära men så långt borta
Susanna Birgersson, bosatt i Köpenhamn och
ledarskribent på Göteborgsposten, berättar
om den danska historien, om synen på den
nationella kulturen och om den dagsaktuella
debatten på andra sidan Öresund. Varför
tänker vi så olika när vi är så lika?

susanna birgersson
gästar värbykväll
18 maj
foto: pressbild

Onsdag 18 maj 19.00
Värbykvällarna börjar kl 19. Efter föredraget
samlas vi för fika och samtal. Väl mött!

Helene

BORDSMÄSSA

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.
I år, precis som förra året, kommer vi i Värby
församling att följa fornkyrkans tradition och
fira skärtorsdagens mässa med att samtidigt
äta kvällsmat tillsammans.
Välkommen på skärtorsdagen 24 mars 19.00.

barnkör och konfirmander repeterar
inför lucia
foto: j. ödemark

Helene

DAGS FÖR DOPFEST!

Söndag 8 maj klockan 11 firar vi familjegudstjänst i dopets tecken på Värbygården. I samband med gudstjänsten delas dopdropparna
ut till alla barn som har döpts i vår församling mellan 1 november och 31 mars. Efteråt
blir det korv med bröd och doptårta. Alla är
hjärtligt välkomna!

Mats

vokalensemblen
laddar inför årets
bordsmässa
foto: K. bertilsson

KYRKOHERDENS SPALT

biskop johan
tyrberg besöker
församlingen igen
foto: j. ödemark

BISKOPSVISITATION

Färdas tillsammans… med biskop Johan. I april
visiterar biskop Johan Tyrberg Bara kontrakt,
d v s församlingarna i Burlöv, Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner. Under fem dagar
träffar biskopen församlingsbor, -medarbetare
och förtroendevalda på temat Färdas tillsammans.
Bara kontrakt genomsyras av kommunikations
möjligheter som motorvägar, tåg, flyg och vatten,
vilka har medverkat till att skapa framgång i
samhället. Temat Färdas tillsammans ska belysa
hur kommunikation i luften och på land samt
mellan människor påverkar församlingarna men
också människors livsresa mellan födelse och
död i olika sociala miljöer.
-Allt vi gör handlar om kommunikation på något sätt,
så snart vi är tillsammans kommunicerar vi. Vi måste
kommunicera både med varandra och med samhället,
och för att kunna fördjupas i vår kristna tro måste vi
kommunicera vad denna tro är, och kommunicera med
Gud själv, säger biskop Johan.
– Det är min förhoppning att få lära hur församlingarna tolkar sin uppgift att stå i evangeliets
tjänst och förmedla hopp och framtidstro till
människor i ständig rörelse. Visitationen innebär
att jag får träffa många medlemmar och medarbetare i kontraktets församlingar för att lyssna,
ge råd och inspiration, säger biskop Johan.
Under visitationen firas flera gudstjänster dit alla
hälsas välkomna. Den första sker i Svedala kyrka
tisdagen den 19 april klockan 17.
pressekreterare för Lunds stift,

Camilla Lindskog

Varje vecka firas gudstjänst i Värby församling. I
skrivande stund är jag just hemkommen från en
musikgudstjänst i Skabersjö kyrka där musiken
bar en stor del av budskapet. Bibeltexterna läses,
predikan hölls, men det var i samklang med det
musiken gav. När vi går ut från kyrkan i den
mörka vinterkvällen är det med en stilla frid av
värme och tillit. En annan gång kommer man
ut från Bara kyrka en solig förmiddag med nya
tankar kring en bibeltext där det mer rationella
tänkandet är i fokus. En tredje gång har gudstjänsten för stora och små gett mig nya perspektiv och en insikt om att framtiden är ljus och
fylld av hopp och tro.
Ibland firar vi mässa - då delar vi även bröd och
vin, Kristi kropp och blod. Knappt varannan
vecka sker det på en söndag, under terminstid
firas dessutom mässa varannan tisdag på Värbygården. Jag får ofta höra åsikter om hur ofta vi
bör fira mässa i församlingen. Det intressanta är
att det är ungefär lika många som tycker att vi
firar nattvard alldeles för ofta som de som tycker
att vi firar nattvard allt för sällan. Därför tänkte
jag skissa på några tankar om detta:
Det viktigaste med våra gudstjänster är att Kristus är i centrum för vad vi gör. Hur detta centrum gestaltar sig kan dock se annorlunda ut,
som jag beskrivit ovan. Ord, musik, kyrkorummet, nattvarden - vi tilltalas av Gud på olika sätt
i olika sammanhang. Bredden av gudstjänster är
en styrka. Att fira nattvard varje söndag tycker
jag gör att den berikande mångfalden reduceras.
Ett regelbundet firande av nattvarden tillhör
dock vårt uppdrag som kyrka. När vi firar ska
det också ske med liturgisk medvetenhet enligt
den handbok vi har i Svenska kyrkan. Därför har
vi nu jobbat fram en ny agenda i församlingen
för våra mässor med en enkel men rik liturgi.
I all sund religionsutövning är friheten central.
Även om vi firar nattvard kan man välja att inte
gå fram till nattvardsbordet, alternativt att gå
fram och lägga sin hand på axeln - då får man
välsignelsen istället för bröd och vin.
Vi har nu bytt ut vinet till ett avalkoholiserat alternativ för att alla ska kunna ta emot vin oavsett
bakgrund eller ålder. Allt bröd är glutenfritt.
Jag upplever en positiv glädje kring våra gudstjänster i församlingen - du som läser dessa rader är
varmt välkommen att delta i gemenskapen!

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
pastorsadjunkt Lena Maria Hagensen
076-6440973 lena.maria.hagensen@svenskakyrkan.se
kamrer Christina Hangård
076-6440737 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 - tillbaka fr o m april)
0730-622174 hans.nordstrom@svenskakyrkan.se
barnledare Karolina Larsson (vikarie t o m mars)
070-9445639 karolina.e.larsson@svenskakyrkan.se
säsongsanställd vaktmästare Kent Pettersson
säsongsanställd vaktmästare Rolf Rönnemyr
kyrkogårdsförman Anna Winge
070-5637855 anna.winge@svenskakyrkan.se
församlingspedagog Jesper Ödemark
070-5679432 jesper.odemark@svenskakyrkan.se
präst Helene Öhman
070-1426330 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 Bengt Nilsson 040-408123

MARS

APRIL

6/3
Midfastosöndagen
18.00 gospelgudstjänst
Hyby nya kyrka
Helene & Lena Maria

3/4
2:a sön i påsktiden
11.00 mässa
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

13/3 J. Marie bebådelsedag
18.00 musikgudstjänst
Skabersjö kyrka
Ola Fornling

10/4 3:e sön i påsktiden
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
Mats Magnusson

15/3 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

12/4 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

20/3 Palmsöndagen
11.00 familjegudstjänst
Värbygården
Mats Magnusson

17/4 4:e sön i påsktiden
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

24/3 Skärtorsdag
19.00 bordsmässa
Värbygården
samtliga präster

24/4 5:e sön i påsktiden
11.00 gudstjänst
Skabersjö kyrka
Lena Maria Hagensen

25/3 Långfredag
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

26/4 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

27/3 Påskdagen
11.00 mässa
Hyby nya kyrka
Mats & Lena Maria
28/3 Annandag påsk
13.00 konfirmation
Hyby nya kyrka
Helene Öhman
29/3 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

MAJ

1/5
Bönsöndagen
17.00 sammanlyst mässa
Mölleberga kyrka
Helene Öhman
5/5
Kristi Himmelsfärdsdag
08.00 friluftsgudstjänst
Skabersjö mölla
Lena Maria Hagensen
7/5
lördag
13.00 konfirmation
Hyby nya kyrka
Helene Öhman

8/5
Söndag före Pingst
11.00 dopdroppegudstjänst
Värbygårdens kyrksal
Mats Magnusson
10/5 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
14/5 lördag
13.00 konfirmation
Hyby nya kyrka
Helene Öhman
15/5 Pingstdagen
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling
22/5 Hel. trefaldighets dag
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
Lena Maria Hagensen
24/5 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
29/5 1:a sön. e. trefaldighet
11.00 mässa
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

JUNI

5/6
2 :a sön. e. trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Mats Magnusson
7/6
tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
12/6 3:e sön. e. trefaldighet
18.00 mässa
Bara kyrka
Lena Maria Hagensen

