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SVINDEL

Svindel, att verkligen få svindel är en känsla som kan fortplanta sig ut i kroppens alla
celler och påverka, för att inte säga slå ut all normal tankeverksamhet.
Under klätterturer i olika berg har det hänt att det kommit över mig. Ofta när skönheten i djupet varit så vackert att det inte varit möjligt att frigöra sig från intrycket av
avstånd och djup, av dragningskraft ned mot jorden.
I de stunderna har tilliten till allt och alla varit som bortblåst, kvar har bara funnits
svindelskräck. Jag har verkligen varit helt övertygad om att något skulle brista och att
jag skulle fara ned i bråddjupet och förlora hela min jordiskhet och så småningom
förvandlas till min eviga kropp… Som tur är har det ofta funnits medvandrare som
stöttat mig. Då har jag känt så oändlig stor tacksamhet. Tack för att ni bar mig när
jag inte själv förmådde!
Men svindlande är också sommarens första fjäril, där den sitter och torkar sina
vingar i solen, och hur den sedan lyfter och styr sin färd mot okända mål.
Att mista en nära anhörig kan också ge en svindelkänsla, att liksom se ned i livets
egen avgrund, att inte förstå, att både möta dödens skönhet och dess obarmhärtiga
faktum och skiljemur, och sedan möta sin egen längtan, att sakna så obarmhärtigt
mycket… Och långsamt acceptera att detta är större än jag, att livet och relationen
varit tidsbestämd, utan att jag velat se det, eller kunnat inse det, att förlusten av den
jag så självklart älskar gått på tvärs av alla våra planer. Och sedan den insiktsfulla
ödmjukheten, ingen fjäril kan leva i min hand, den måste vidare.
Vi människor är så mycket mer än kött och blod, ålder och intressen. Vi har ett
medvetande, som i grunden är ganska outforskat. Vetenskapen vet inte vad medvetenheten egentligen är. Vi bara vet att vi har den, därför att vi så tydligt märker den.
Och via vår medvetenhet kan Gud tala till oss. Vi behöver inte gå runt och lyssna
och vänta på att Gud ska tala in i våra öronsnäckor. Vi kan använda andra öron
än våra biologiska öron för att höra Guds röst. Vi har inre öron att lyssna med. Att
öppna en bibel och läsa är ett sätt att få öppnat sina inre öron och lyssna till Guds
röst. Där finns Guds röst, vi måste bara ge oss själva tid att få tyst på allt annat som
brusar i våra sinnen, för att kunna höra den röst vi innerst inne längtar efter och vill
höra. Det är också en svindlande tanke, att Gud är så nära oss. Guds nåd finns i det
lilla och är större än vi.
Må Gud välsigna var och en av er.

Lena Maria
framsidans bild:
pilgrimsvandring
till Bara kyrka
foto: h. nordström
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KONFIRMAND 2017?!

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 tillsammans under året.
Utöver möjligheten att träffas en gång i veckan
erbjuder vi också helgträffar och lovträffar som
innebär glesare, men lite längre stunder. Här
nedanför kan du läsa mer om hur det fungerar.
Alla alternativen är kostnadsfria.
Det går utmärkt att skicka in redan nu. Välj den
tid som passar dig bäst men numrera alternativen
(1-3) så att jag kan anpassa läsningen till dina val
efter bästa förmåga. Onumrerade anmälningar
behandlas sist. 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 se till att den gör detsamma.

Jesper
veckoläsning

Läsning under två timmar en dag i veckan under
skolveckorna och konfirmation i april-maj 2017.
Vi åker dessutom på en Polenresa tillsammans.

lovläsning

Intresseanmälan till
konfirmation 2016-2017
Veckoläsning måndagar 16.30-18.30
Veckoläsning tisdagar 16.30-18.30
Veckoläsning tisdagar 19-21
Veckoläsning onsdagar 16.30-18.30
Veckoläsning torsdagar 16.30-18.30
Söndagsläsning (var 2-3 vecka)
Lovläsning, vecka 44, 1 & 15
namn: ___________________________________

Läsning under fyra timmar om dagen under
vecka 44, 2016 samt vecka 1 och 15, 2017.
Konfirmationen sker annandag påsk. Vi tar upp
samma saker som övriga grupper men den här
läsformen passar bra för dig som har mycket
aktiviteter under skolveckorna. Lovgruppen
erbjuds också att följa med till Polen.

personnummer: __________________________

söndagsläsning

_________________________________________

Läsning under fyra-fem timmar om dagen under
utvalda söndagar. Vi tar upp samma saker som
övriga grupper men den här läsformen passar
bra för dig som har mycket läxor eller aktiviteter
under vardagarna. Vi åker också med till Polen.
Konfirmation i april-maj 2017.

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

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

adress: __________________________________
_________________________________________
mobilnummer (konfirmandens):

mobilnummer (vårdnadshavares):
_________________________________________
_________________________________________
Läskompis: _______________________________
Plats för tilläggsinfo: ________________________
_________________________________________

MUSIK I SKYMNINGEN

karolina larsson trio
möter du 27 juli
i bara kyrka
foto: pressbild

Välkommen till årets upplaga av vår uppskattade sommarkonsertserie. Som alltid bjuds det på ett
varierat och spännande program där förhoppningsvis de flesta smakriktningar ska finna något av
intresse!

Karna
Från Visa till Sinatra, Musical och Opera

Ett spännande och mycket omväxlande program framfört av två operasångare tillsammans med
pianist. Här får vi njuta av musik av Mozart och Puccini, Stenhammar och Peterson-Berger. Kryddat
med sånger av Lloyd-Webber, ur Teaterbåten och ur Sinatras rika repertoar.
Elinor Fryklund – sopran, Per-Anders Hedlund – basbaryton, Ingvar Albihn – piano

Skabersjö kyrka 29 juni 20.00
la bellezza della
musica hörs i
hyby 10 augusti
foto: pressbild

Sommarjazz i Folkton

Anna Pauline Jazz trio är en tajt och kompetent
trio som det svänger om!
Sångerskan Anna Pauline är en erkänt skicklig
jazz- och popsångerska som tillsammans med
sina musiker flitigt turnerat runt i den jazzvitala
Öresundsregionen.
Trion bjuder här på sommarjazz; amerikanska
klassiker, Monica Zetterlund-favoriter samt
axplock ur den svenska, danska och franska
visskatten utlovas!
Anna Pauline Andersson – sång
David Andersson – bas
Elias Källvik – gitarr

anna pauline jazz
trio underhåller
13 juli i bara kyrka
foto: j. ödemark

Bara kyrka 13 juli 20.00
Sommarpsalm

Visor, Gospel och Country om sommaren.
Kända visor, psalmer och amerikanska spirituals, ofta med inslag av både svensk och amerikansk folkmusik.
Karolina Larsson Trio är en musikgrupp
som i det lilla formatet skapar något stort;
en förbindelse och gemenskap med publiken.
Trion har under det senaste året spelat i flera av
P1:s radiogudstjänster samt på konserter och
gudstjänster runt om i Sverige. Trion vill med sitt
innerliga och unika sound förmedla ett varmt
och nära budskap med musiken som verktyg.
Karolina Larsson - sång, piano och gitarr
Johan Holmgren - gitarr och mandolin
Hugo Lundwall - sång och kontrabas

elinor fryklund
gästar skabersjö
kyrka 29 juni...
foto: pressbild

Bara kyrka 27 juli 20.00
The Peaceful Shade

Den nybildade barockensemblen “La Bellezza
della Musica” består av fyra mycket meriterade
och erfarna musiker. De har alla gedigna utbildningar inom framförallt den tidiga konstmusiken
och brinner för att spela och sprida denna fantastiska musik! Tillsammans framför de barockoch renässansmusik av Dowland, Purcell,
Monteverdi, Händel och Telemann.
Anna-Lena Tideman - sopran
Cecilia Kjelldén - blockflöjt
Malin Wikblad - viola
Akane Kusakabe - cembalo

Hyby gamla kyrka
10 augusti 20.00

...tillsammans med
per-anders
hedlund
foto: pressbild

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

UNG & TONÅR

Babycafé

Information till blivande åttondeklassare kommer i sommar och mer information finns även
på sida 3. Har du frågor får du gärna höra av dig.

Facebook: Barnverksamheten i Värbygården
Öppet 09.30-11.30 på måndagar för dig som är
hemma med små barn. Terminsstart 22/8.

Konfirmand

Hans
Babysång

Jesper
Ungdomsgruppen

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 igen 22 augusti.

Ann-Sofie

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 med start 1/9. Hoppas vi ses!

Jesper

VUXEN

Öppet Hus

Filmklubben

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. Terminsstart 19/8.

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 12/6,
21/8, 18/9, 16/10, 13/11 och 11/12. Välkommen!

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 30 augusti.

Ann-Sofie & Hans
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 31 augusti.

Ann-Sofie

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

Karna
Prova på-kör
För dig som drömmer om att sjunga i kör men
aldrig vågat eller haft möjlighet att ta steget.
17.30-18.30 under vissa torsdagar. 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. Vi börjar terminen 7/9.

Mats

DAGLEDIG & ÄLDRE
Sommarcafé

Vi håller öppet cafét i Värbygården mellan 14
och 16 varje torsdag i perioden 30 juni till 18
augusti.
Kom in en stund för samtal, sällskap och kaffe.
Marie och någon av prästerna finns på plats.
Välkommen!

Värby församling
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. Terminen
börjar 12/9.

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
Sångiorerna

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 & Lena Maria
Kyrknytt & hemsidan
Alla bidrag, tankar och återkoppling är välkomna men jag kan inte utlova publicering.
Hemsidan är under omarbetning, men hittas
likväl 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

TACK...

...alla körsångare och körföräldrar!

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) under terminstid.
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 jämna veckor
13-15med start 7/9. Vill du prova på så kontakta
mig innan så vi inte är ute på äventyr då du tänkt
komma.

Mats

Terminen har bjudit på en hel massa roligt av
olika slag. Himlakören har förutom sjungit,
bland annat pysslat, haft filmmys och pilgrimsvandrat till Bara kyrka.
Änglakören har hunnit med både en körövernattning på Värbygården och en kördag i
Lunds domkyrka. Kördagen var gemensam för
barnkörer i Lunds stift, ungefär 100 barn sjöng
tillsammans, lyssnade på orgelkonsert, gick på
upptäcksfärd i kyrkan och lyssnade på det medeltida uret. Under ledning av Karin Runow,
som var körledare för dagen, avslutades det med
musikgudstjänst.
Himlakören och Änglakören avslutade terminen
tillsammans med vacker körsång i Bara kyrka.

Ann-Sofie

GÄSTER FRÅN
SYDAFRIKA

sweetness och lexi
besökte oss
under våren
foto: m. magnusson

Under 3 veckor hade församlingen besök av
två tjejer från Sydafrika. De ingick i ett projekt
som heter “Ung i den världsvida kyrkan”.
Det innebär att unga kristna från olika delar
av världen reser till Sverige för att se hur vår
kyrka och vårt samhälle fungerar. De delar
även med sig av sina erfarenheter från sitt
land. Sen reser ungdomar från Sverige ut på
liknande äventyr. Sweetness och Lexi som vi
ser på bilden (när vi var i Köpenhamn) fick
delta i församlingens alla delar, de var med
på förrättningar, körer, barnverksamhet och
seniorverksamhet. De trivdes hos oss men det
är lite olika både i kyrkan och i samhället om
man jämför Sverige och Sydafrika. De bodde
hos Helenes familj och fick en god inblick i
en svensk familjs vardag. Naturligtvis tog jag
med dem på en MFF-match. Ett intressant
möte mellan olika världsdelar.

Mats & Helene

HANS HÄLSAR

änglakören
poserar villigt
framför flygeln
foto: h. nordström

Vårterminen är snart slut för barnverksamheten på Värbygården, och sommaren står
och stampar utanför. Jag är nu tillbaka igen
sedan april månad från min föräldraledighet
och det känns inspirerande att få vara tillbaka
igen. Jag vill så klart passa på att säga ett stort
tack till Karolina som var vikarie för mig.
Jag vill passa på och tacka för en trevlig
vårtermin som slutade fredagen den 10 juni
med utflykt för Öppethus till Ystad djurpark.
Höstterminen börjar igen den 19 augusti.

Hans

MANSCAFÉ

manscafét...
med en känsla
av fotbolls-em
foto: m. magnusson

Under våren har ett gäng män samlats en
lördag i månaden för samtal kring bl a budorden. Vid frukosten har vi samtalat om allt
mellan himmel och jord. När kungen fyllde
70 så gick vi ut på planen framför Värbygården
för att hissa flaggan. Välkommen att vara
med i samtalet. Höstterminen startar lördag
10 september 10.00 på Värbygården.

Mats & Ola

TREDJE GÅNGEN GILLT
Värby församling har pilgrimsvandrat sedan
2014. Första året kämpade vi i hällande regn.
Andra året hukade vi mot isande vind. Men
så till slut blev vi bönhörda och på självaste
Bönsöndagen, 1 maj, pilgrimsvandrade ett
gäng om ca 15 personer genom vårfagra
landskap, omfamnade av sol och fågelkvitter.
Årets pilgrimsvandring var ett samarrangemang med vår grannförsamling Uppåkra. Pilgrimsmässan firades i Mölleberga kyrka med
sång av Sångiorerna. Möllebergas kyrkvärdar
hade iordningställt ett mumsigt fika i Mölleberga skola som laddade oss för den sista
etappen på vandringen.
Tack alla som var med för en härlig dag!

vandrare på väg
under vacker
vårhimmel
foto: a-c. ohlson

Helene & Karna

BORDSMÄSSA 2016

Förra året firade vi för första gången en bordsmässa på skärtorsdagen. Det var ett trevande
försök som visade sig ge mycket positiv respons. Mot bakgrund av detta beslutade vi
att fortsätta på den inslagna vägen. Det blev
bordsmässa också i år. Och även i år blev det
en nästan magisk kväll med underbar sång
av Vokalensemblen. Visst var det trångt och
stundtals nästan kaotiskt när borden inte
räckte till. Men vilken glädje! Vilken ofantlig
glädje att så många samlas för att fira Herrens
måltid en skärtorsdag anno 2016.

en del av oss åt
bordsmässans
soppa i köket
foto: k. bertilsson

Helene

OM DOPDROPPAR

Det är många barn som döps i vår församling.
Därför har vi valt att ha tre dopdroppegudstjänster där dopbarn får ta emot sina dopdroppar. Vi har dopdroppegudstjänst i början av
februari för barn som har döpts i september
till och med december, i juni för barn som har
döpts i januari till och med april och i oktober
för barn som har döpts i maj till och med augusti. På det här sättet får allas droppar hänga
en tid i dopträdet så att alla som besöker
Värbygården kan se vilka barn som har döpts
i vår församling.

Helene

miniorerna laddar
inför vandring
till Bara kyrka
foto: h. nordström

stolt pappa och
nyfiken son med
dopdroppe
foto: l. hemborg

KYRKOHERDENS SPALT

kylslagen
friluftsgudstjänst
vid skabersjö mölla
foto: g. nordström

biskopen
vid besöket i
värby församling
foto: g. nordström

ungdomsgruppen
tolkar rik & fattig
i storformat
foto: j. ödemark

mats liknar vårt
församlingsarbete
vid bakverk
foto: g. nordström

Smaka på ordet ”biskopsvisitation”. Jag känner smaken av ett ord som skulle kunna vara
med i en Bergmanfilm från 50-talet, eller i
Lagerlöfs ”Gösta Berlings saga”. Men samtidigt vet jag bättre, särskilt eftersom jag nyss
var med om den visitation som biskop Johan
genomförde i Bara kontrakt i mitten av april.
Det var intensiva dagar som fylldes av gudstjänster och företagsbesök. Vi kyrkoherdar
fick åka runt mellan församlingarna och
inspireras av varandras arbete. Vi genomförde
besök på Sturup, Vismarlövs bagarstuga, Alnarp och Burlövs kommun. På visitationens
första dag samlades alla medarbetare och
flera kyrkorådsledamoter från alla församlingarna på Törringelund. Vi firade mässor i
Svedala och Burlöv.
Det bestående intrycket efter dessa dagar är
att jag känner mig mycket inspirerad av allt
gott arbete som sker i vårt kontrakt. Kyrkan
har en viktig roll i vårt samhälle för att upprätta människor och sprida det glada budskapet om Jesus Kristus. Oavsett om man jobbar
på en kyrkogård, sjunger på fritiden i en kör,
eller är ledamot i ett kyrkoråd, så är varje
insats viktig för helheten. Det talas ofta om
kyrkans kris i olika medier. Efter att ha delat
dessa dagar med vännerna i vårt kontrakt
slås jag istället av hur mycket liv och lust som
finns i vår gemenskap.
Problemen finns naturligtvis också - vi fick tid
även för att diskutera och ventilera dessa. På medarbetardagen uppmärksammades arbetsmiljöproblem och maktstrukturer i församlingarna
genom en skickligt genomförd satir av teatergruppen Lassi. Under visitationen talade vi
också om svårigheten i att få nya människor
att upptäcka söndagens gudstjänst som en
utmaning för vår framtid.
Det går inte att fly från dessa utmaningar eller
hoppas att de ska försvinna, åtminstone är det
inte en fruktbar lösning. Vissa är samma för
oss som för de första kristna, andra är specifika för vår tid och vår plats. Som kristna är
vi dock aldrig ensamma oavsett vad vi brottas med. Styrkan i gemenskapen är mitt mest
bestående intryck av visitationen. Vi färdas
tillsammans med Kristus och varandra. Gud
välsigne vår gemensamma färd!

Ola
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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
vik. församlingshemsföreståndare Marie Börjesson
070-8402348
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
0730-622174 hans.nordstrom@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 (t o m 31/8)
070-1426330 helene.ohman@svenskakyrkan.se
FÖRTROENDEVALDA (urval)
Kyrkorådets ordförande Amie Ekbladh
070-4698948 ekbladh@skabersjoby.se
Kyrkofullmäktiges ordförande Per Belander
040-440365 eller 070-6655277 perochsofie@telia.com
Begravningsombud för icke medlemmar Bengt Nilsson 040-408123

JUNI

JULI

AUGUSTI

5/6
2:a efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman

3/7
6 :e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Skabersjö kyrka
Helene Öhman

7/8
11:e efter trefaldighet
11.00 mässa
Hyby nya kyrka
Lena Maria Hagensen

7/6
tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

10/7 Kristi förklarings dag
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Lena Maria Hagensen

14/8 12:e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

17/7 8 :e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
Mats Magnusson

16/8 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

12/6 3:e efter trefaldighet
18.00 mässa
Bara kyrka
Lena Maria Hagensen
19/6 4 :e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Helene Öhman
23/6 torsdag
14.30 andakt
Solgården, Klågerup
Lena Maria Hagensen
24/6 Midsommarafton
11.00 friluftsgudstjänst
Killehuset, Bara
Lena Maria Hagensen

24/7 9 :e efter trefaldighet
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Lena Maria Hagensen
27/7 onsdag
14.00 andakt
Juvelen, Bara
Lena Maria Hagensen
31/7 10 :e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Skabersjö kyrka
Ola Fornling

25/6 Midsommardagen
13.00 friluftsgudstjänst
Skabersjö slottspark
Lena Maria Hagensen

21/8 13:e efter trefaldighet
11.00 mässa
Skabersjö kyrka		
Mats Magnusson
28/8 14:e efter trefaldighet
11.00 mässa
Bara kyrka
Helene Öhman
30/8 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

SEPTEMBER

4/9
15:e efter trefaldighet
11.00 upptaktsgudstjänst
Hyby nya kyrka
samtliga präster

26/6 Helige J. Döparens dag
11.00 mässa
Bara kyrka
Lena Maria Hagensen

KONFIRMANDRESAN?

Får vi inte höra något om konfirmandernas
Polenresa? Jodå, det kommer, men jag siktar på
nästa nummer då de tillgängliga sidorna i detta
snabbt tog slut.
Glad sommar önskar redaktören!

Jesper

HELENE AVTACKAS

Den 1 september kommer Helene Öhman att
börja sin nya tjänst som kyrkoherde i Ringsjö
församling. Hon kommer att avtackas i gudstjänsten den 28 augusti i Bara kyrka.
Varmt välkomna!

Ola

