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ATT TJÄNA VARANDRA

Så börjar en “ny termin”..Många av oss har visserligen lämnat skoltiden för länge
sedan... Men ändå; så här kring den första september känns det lite speciellt.
Sommarsolen har givit mig energi, luften känns lätt att andas, och jag känner mig
fylld av förväntan inför ett nytt verksamhetsår. Och i min brevlåda trängs informationsblad som lovar att skänka mig nya kunskaper och nya erfarenheter... Den här
höstterminen kan jag bli smalare, starkare, smartare och modigare.
Jag bläddrar i kursutbuden och jag kan inte låta bli att kika i de kataloger för universitetsstudier som skickats ut till vår familjs ungdomar... Det finns så mycket jag skulle
kunna lära mig. Men det finns faktiskt inte en enda kurs i ämnet tjänande.
I söndagens gudstjänst lyssnade vi till några rader ur Lukasevangeliet. Där berättas
att Jesu lärjungar är oense. De kan inte komma överens om vem av dem som är mest
betydelsefull! Någon måste ju kunna kalla sig den främste i lärjungateamet. Ett lag
måste ju ha en kapten, en Zlatan med ledarbindel kring armen, eller hur?
Jesus lyssnar till tvisten och han säger: Tvärtom, mina vänner! ...med er är det
annorlunda; den störste bland er ska vara den yngste, den som ska vara ledaren ska
vara tjänaren! (Luk 22:26)
Under fyra år har jag fått tjäna i Värby församling. Det har varit ett tjänande på ömsesidig basis. I få församlingar möter man en sådan beredvillighet att ställa upp som
här. Här finns engagerade föräldrar som skjutsar körbarn och konfirmander när helst
det behövs. Här finns förtroendevalda som inte tvekar att hjälpa till att städa våra
lokaler eller följa med på konfirmandläger. Här finns “veteraner”, de som varit med
så länge att de utan tvekan tar hand om disken efter en församlingsafton.
Alla ni församlingsbor i Värby församling! Jag har fått förmånen att tjäna tillsammans med er. Vi har mötts i gudstjänster, vid dop, vigslar och begravningar. Några av
oss har varit på konfirmandläger tillsammans och svettats av nervositet på den stora
konfirmationsdagen. Andra av oss har samtalat om frälsarkrans och dödssynder. Jag
kommer aldrig att glömma er glöd och ert engagemang.
Alla mina kollegor! Allt det ni gör har ett tydligt fokus; tjänande. På expeditionen
och på kyrkogården möter ni med deltagande och vänlighet. Präster och musiker
backar inte för att utforma dop, vigslar och begravningar utifrån de önskemål som
finns. Och med tjänandet som ledstjärna vill vår församlingspedagog inte missa en
enda konfirmand. Det är därför det finns så många konfirmandgrupper att välja
bland här i Värby församling.
Så till sist; Värbygården - vårt hjärta. Utan en församlingsvärdinna skulle Värbygården inte vara den välkomnande lokal som den är. När vi möts till sammanträden,
bibelstudier, körövningar, filmklubb m m så är allt iordningställt.
framsidans bild:
svårinfångade
besökare i Hyby
foto: k. nilsson
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Och just det ordet tål att fundera på.
Kom nu är allt färdigt! Så säger prästen som
inbjudningsfras när vi firar nattvard. Allt
är färdigt! Allt är iordningställt! Jag tror att
detta är det största av tjänande!
Tjänandet är inte något vi kan räkna poäng
på. Tjänandet finns där som en självklarhet!
Tjänandet föds när vi människor ser att vi
alla är delar av en och samma kropp, Kristi
kropp.
Vi gör inte samma saker, men varje uppgift är
värdefull. Tillsammans är vi en församling.
Jag lämnar nu Värby församling för att gå in
uppgiften som kyrkoherde i Ringsjö församling. Jag kommer att bära med mig allt det
jag har lärt mig av er, församlingsbor och kollegor. Och i det ledarskap jag går in i nu ska
jag ständigt lyssna till Jesu ord;
...den som ska vara ledaren ska vara tjänaren!
(Luk 22:26)

Helene

friluftsgudstjänst
med lena maria
vid killehuset
foto: a-c. ohlsson

NY MEDARBETARE

Det känns roligt att här i Kyrknytt välkomna
Per Malm som vår nya kyrkogårds och
fastighetsansvarig. Per bor i Blentarp och har
tidigare arbetat med en liknande tjänst i Skivarps församling. Med andra ord vet han vad
det innebär att verka på skånska landsbygden
med många kyrkorum och kyrkogårdar. Per
har jobbat hos oss sedan den 1 juni så nu börjar han bli varm i kläderna. Kontaktuppgifter
finns längst bak i tidningen.
Anna Winge kommer att fortsätta sin deltidstjänstgöring under en tid framöver för
att överlämningen ska fungera så bra som
möjligt.

Ola

UTSIDAN

En sommardag fick vi oväntade kyrkogårdsbesökare i Hyby. Dom små söta getterna var
inte helt lätta att fånga in.

Katarina

per malm,
ett nytt ansikte i
värby församling
foto: o. fornling

UPPTAKTSGUDSTJÄNST

Precis som vanligt har en del verksamheter
redan ”tjuvstartat” terminen lite, men nu på
söndag, 4 september så börjar vi på riktigt.
Traditionsenligt firar vi gudstjänst i Hyby nya
kyrka 11.00. Kyrkokören och sångiorerna
medverkar under Karnas ledning. Barnkörerna och deras ledare Ann-Sofie medverkar
också. Dessutom har vi ett kompband på
plats, bestående av Martin Lundberg, bas
och Jonnie Holmberg, trummor.
Efter gudstjänsten finns det möjlighet till
kyrkmingel innan det vidtar konfirmationsinformation i kyrkan. Denna är öppen för
alla, oavsett om man är konfirmand, förälder
eller bara nyfiken. Välkommen!

4/9 Hyby nya kyrka 11.00

UG-ÅTERTRÄFF

cellist anna
thorstensson hör
du i november
foto: pressbild

liksom lina och
david, välkända
i församlingen
foto: pressbild

Många är det som undrat vilka ”skuggorna”
på väggarna i ungdomsrummet tillhör. Svaret
jag brukar ge är att de tillhör ”den gamla
ungdomsgruppen”. Nu räknas de alla som
unga vuxna och livets krokiga vägar har fört
dem till jobb, skola, utomlands, eget hem och
i armarna på kärleken.
I våras började några höra av sig och efterfråga återträff. En kväll i juni gjorde vi slag
i saken och de som inte befann sig i andra
länder dök upp. Det var härligt att återse alla
på en och samma gång. Kvällen innehöll
mycket skratt och minnen, men också uppdateringar om livet just nu. Ni har alla lämnat
bestående intryck - inte bara på väggen!

Jesper

OCH PÅ TAL OM...

”skuggorna”
återvände till
värbygården
foto: j. ödemark

ungdomsgruppen. Vi fyller gärna på med nya,
glada (och sura) tonåringar. Enda kravet är
att du nått konfirmandåldern (dvs åttan, men
du måste inte vara konfirmand) och att du tar
dig till Värbygården i Bara på torsdagkvällar,
udda veckor.
Vi träffas 19-21.30 och fyller kvällarna med
det vi själva vill de ska innehålla, så länge det
sker med hjärta och respekt för det kyrkan
står för. Ta chansen att träffa andra från BaraKlågerupområdet. Mig får ni på köpet.

Jesper

KONSERT

På Tacksägelsedagen smyckar vi våra kyrkor
med blommor och grödor för att tacka Gud för
allt han ger i överflöd. Rubriken på söndagen är
lovsång, så vad passar då bättre än att sjunga och
spela till Herrens ära!
Kyrkokören kommer tillsammans med Musikhögskolans kammarkör och orkestern Cappella
Lundensis samt solister framföra ett spännande
och blandat konsertprogram.
Både Purcells ”The Fairy Queen” och Mendelsohns ”En midsommarnattsdröm” står på programmet. Båda verken med texter av Shakespeare
som i år uppmärksammas lite extra då det är 400
år sedan han gick ur tiden.
Konserten kröns, lämpligt nog, av W A Mozarts
underbara ”Kröningsmässa”. Man tror att denna
mässa skrevs som en hyllning till en speciell
Mariastaty nära Salzburg. Troligen finns det
också ett samband med kröningen av kejsar
Leopold II.
Missa inte denna omväxlande konsert där både
mycket välkänd och mindre känd musik framförs. Varmt välkommen!

Hyby nya kyrka 9 oktober 18.00

Karna

TILLSAMMANS
I VÄRLDEN

- en insamlingskonsert för
Svenska kyrkans internationella arbete.
Himlakören gör gemensamt sak med internationella gruppen och bjuder på konsert med
lotteri, fika, fiskdamm och vernissage med
insamling till Svenska kyrkans internationella
arbete. Välkommen!

Värbygården 22 oktober 16.00

Ann-Sofie, Mats & Hans

MINNESGUDSTJÄNSTER

Vi minns nära och kära under allhelgonahelgens
minnesgudstjänster. Speciella inbjudningar går
ut till de som förlorat någon under året, men
naturligtvis är alla välkomna att minnas de som
gått före oss.
Efter det goda mottagandet förra året av vår speciella minnesgudstjänst riktad till barn återkommer den i år. Precis som vanligt bjuder också den
här helgen på mycket stämningsfull musik.

BRED DINA VIDA VINGAR

Musik- och minnesgudstjänster på Alla helgons
dag. Medverkar gör Lina Hofvander-Hovstadius,
sång och David Hovstadius, violin samt Värby
vokalensemble och Karna Bertilsson. Mats
Magnusson leder gudstjänsten.

5/11 Bara kyrka 16.00
samt

5/11 Hyby nya kyrka 18.00

HIMMELEN ÄR NÄRA

En minnesgudstjänst med plats för barns sorg
och saknad på allhelgonasöndagen.
Anna Thorstensson, cello och Ann-Sofie Gribel,
piano medverkar tillsammans med pedagog Hans
Nordström och präst Lena Maria Hagensen.
Efteråt serveras kyrkfika.

6/11 Värbygården 16.00

SORG, HOPP & SAKNAD

Under musik och sång får vi samlas för att minnas
de nära och kära som avlidit under året.
Anna Thorstensson, cello och sång samt AnnSofie Gribel, piano medverkar. Leder gudstjänsten gör Lena Maria Hagensen.

6/11 Skabersjö kyrka 18.00

FÖRSTA ADVENT

Innan vi vet ordet av står julen för dörren och
kyrkoåret tar slut och ett nytt tar vid. Ett nytt
Kyrknytt kommer dagarna före, men fyll gärna i
almanackan redan nu.
Kyrkokören, Änglakören och Heavenly Voices
medverkar under musikernas ledning. Hans
spelar trumpet och Lena Maria leder gudstjänsten. Välkommen att fira kyrkans nyår!

Hyby nya kyrka 27 november 16.00

fartfyllt på
barnrytmiken
foto: k. nilsson
bremer

kördag i lunds
domkyrka
foto: k.
svärdebrandt

kladdigt och kul
på babycafét
foto: k. nilsson
bremer

skabersjö kyrka
- en påminnelse
om vår historia
foto: j. ödemark

FRÅGESPALTEN

Varje församling i Svenska kyrkan har en
bred kompetens gällande allt mellan himmel
och jord - så även Värby församling. Personalen arbetar med allt från gravskötsel till
predikoskrivande. Våra förmågor använder
vi för att tjäna Gud och medmänniskan (som
Helene skriver om i sin ledare) oavsett om
vi gör bokslut, svarar i telefon, bakar bullar
eller spelar ett postludium. Vi vill gärna ha en
dialog med dig som läser detta! Du kan fråga
om vad som helst, så svarar någon av oss.
Mejla dina frågor till redaktören:
jesper.odemark@svenskakyrkan.se, eller ring
någon av oss i personalen. Vi lovar att svara
på din fråga och att publicera några frågor
och svar i varje Kyrknytt. Som inledning ett
par frågor som muntligen kommit till mig:
-Kan man få ha sin begravningsgudstjänst i kyrkan
även om man inte är medlem?
Ja, enligt kyrkoordningen finns en begränsad
möjlighet till det. Kyrkoherden i varje församling kan tillåta att en icke medlem blir begravd
i kyrkan. Vid ett sådant tillfälle tas en avgift
ut av församlingen för att täcka kostnaderna.
Grundhållningen är dock att vi är restriktiva
med detta och skälet är att det är viktigt att
vara lojal med den avlidnes vilja. Religionsfriheten i vårt land är stark och ska så vara.
Har man valt att lämna kyrkan skall det valet
respekteras även efter det att livet tagit slut.
-Jag blir förbannad när jag läser om att kyrkan
använder pengar för egna resor och nöjen, gör ni
det i Värby församling också?
Nej det gör vi inte. Vi blir också arga och
besvikna när vi under försommaren läste om
detta, för vi vill inget hellre än att pengarna
som medlemmarna ger oss i förtroende förvaltas på bästa sätt. Det är med stor sorg vi
konstaterar att flera medlemmar begärt utträde även från vår församling på grund av att
andra slarvat. De resor som sker i Värby församling ska ha ett tydligt syfte och program.
För att inga frågetecken ska finnas kommer
vi i kyrkorådet att utforma policydokument
för resor och utbildningar. Undrar du något
kring hur vi i Värby tänker kring detta är du
välkommen att kontakta mig.

Ola

FAMILJEGUDSTJÄNSTER
Tidigare har vi i haft gudstjänster med söndagsskola. Dessa kommer nu byta namn och
istället heta ”Familjegudstjänst för stora och
små”. I dessa gudstjänster är tanken att alla
ska kunna få möta Gud på sin nivå. Söndagens
tema kommer återspegla sig i såväl gudstjänstrummet med psalmer, predikan m m.
Men även i form av pyssel, diskussioner och
annat ute i barnavdelningen eller inne i gudstjänstlokalen. Är du nyfiken?
Dessa gudstjänster firas följande söndagar:
4/9 gudstjänst Hyby nya kyrka 11.00
2/10 dopdroppegudstjänst Värbygården 11.00
6/11 ”Himmelen är nära” med fokus på barns
sorg och saknad Värbygården 16.00
13/11 familjegudstjänst Bara kyrka 11.00
27/11 gudstjänst Hyby nya kyrka 16.00
11/12 luciagudstjänst Värbygården 11.00
24/12 julkrubba Hyby nya kyrka 11.00

Hans

minorerna laddar
inför vandring till
bara kyrka
foto: o. fornling

sång i gröngräset
under familjelägret
på sundsgården
foto: t. yrvenstam

FAMILJELÄGER

För tredje året i rad har vi haft familjeläger,
sista helgen i maj månad samlades vi ett helt
gäng på Sundsgården utanför Helsingborg.
Denna tradition som håller på att bildas innehåller mycket bus, lek, spring och en hel del
god mat. Som ni kanske kommer ihåg bjöd
maj månads på fantastiskt väder och vi kunde
bada i havet detta år! Men vi hade även en hel
del andliga inslag i form av körsång tillsammans med Ellinor Uvemark och samtal om
Noa och hans ark tillsammans med Mats och
mig.
Under helgen höll vi oss till Noa och arken
och hann måla regnbågar, prata om likheter
och olikheter både hos mänskor och djur och
varför djuren behövde följa med på arken. Vi
pratade också om att Noa vågade göra något
som inte alla i hans närhet gjorde – att lita på
Gud.
Helgen innehöll fantastiska möten, god mat,
fint väder, sång och många glada tillrop. Vi är
tacksamma att få göra detta tillsammans med
våra församlingsmedlemmar och ser med
glädje fram emot att få föra traditionen vidare
igen nästa år!

Hans

...och skapande
på stranden
samma helg
foto: t. yrvenstam

men mest gick
dagarna i sångens
(för)tecken
foto: t. yrvenstam

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

Facebook: Barnverksamheten i Värbygården

Babycafé
Öppet 09.30-11.30 på måndagar för dig som är
hemma med små barn. Ingen anmälan behövs.

Hans

Heavenly Voices
Onsdagar 16.30-17.15 för årskurs 4-6. Välkommen till vår nystartade kör där vi börjar sjunga
tvåstämmigt. Vi fortsätter att blanda musikstilar,
musikteori och sångteknik. Några gånger per termin sjunger vi i gudstjänst och i höst kommer vi
också att vara med på en barnkördag i Anderslöv tillsammans med flera andra barnkörer.

Ann-Sofie

Babysång & syskonsång
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 under en längre
period. 11.00-11.30 har vi syskonsång för dig
som är hemma med baby och syskon.

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 och bjuder på fika. Ingen
anmälan behövs, du är alltid välkommen.

Hans

UNG & TONÅR
Konfirmand

Information till nyblivna åttondeklassare har
skickats ut under sommaren och mer information finns på sida 13. Har du frågor får du gärna
höra av dig till mig - träffarna börjar nästa vecka.
Är du riktigt sent ute, kom på informationen på
söndag 4/9, 12.15 i Hyby nya kyrka eller följ
med en kompis i veckan som följer.

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 med start 1/9. Hoppas vi ses!

Jesper

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.
Endast ett fåtal platser kvar.

Ann-Sofie & Hans

VUXEN
Kyrkokören

En blandad vuxenkör med en mycket bred repertoar som övar tisdagar 19.00. Vi har redan inlett
höstterminen och hälsar nya sångare välkomna!

Karna

Änglakören
För dig i klass 2-3 på onsdagar 15.30-16.15. Körhäng med 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.

Ann-Sofie

Prova på-kör
För dig som drömmer om att sjunga i kör men
aldrig vågat eller haft möjlighet att ta steget.
Vi övar 17.30-18.30 torsdagarna 8/9, 6/10,
10/11 och 8/12. Det går bra att komma enstaka
gånger eller vid samtliga tillfällen. Ingen föranmälan. För info kontakta mig.

Karna

Filmklubben

Sångiorerna

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

Jesper
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. Nästa träff är 7/9.

Mats
Manscafé

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 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

ALLA!

Ja, det låter inte så politiskt korrekt kanske. Men
för att locka den försiktiga mannen till kyrkan så
kan det vara värt ett försök. Den stora majoriteten i församlingens verksamheter är kvinnor. Vi
träffas följande lördagar på Värbygården mellan
10-12 och pratar om livet medan vi äter frukost.
10/9, 8/10, 12/11 & 10/12. Välkommen.

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.

Mats & Ola

Ola, Mats & Lena Maria

DAGLEDIG & ÄLDRE
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
13-15 med start 7/9. Vill du prova på så kontakta mig innan så vi inte är ute på äventyr då
du tänkt komma.

Mats
Internationella gruppen
Vi arbetar för att synliggöra de behov som finns
ute i världen. Både de diakonala och andliga.
Vill du vara med att anordna insamlingar, lära
dig mer om utsatthet i vår värld genom olika
samlingar och kurser, anordna lotterier och försäljningar? Välkommen till ett glatt gäng. Vi arbetar för Svenska kyrkans internationella arbete
samt församlingens ”eget” projekt Tandala.

Mats

Enskilt samtal och tystnadsplikt

Kyrknytt & hemsidan
Alla bidrag, tankar och återkoppling är välkomna men jag kan inte utlova publicering. Respektera också upphovsrätten om du citerar oss eller
själv skickar in material.
Hemsidan hittas 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

gruvan innehåller
de mest fantasifulla skulpturer
foto: j. ödemark

entrén till det
imponerande
kyrkorummet
foto: j. ödemark

satellitbild över det
gigantiskt stora
brzezinka
foto: google earth

det medeltida
slottet wawel i
centrala kraków
foto: j. ödemark

KONFIRMANDRESAN

Det var många förväntansfulla och en del
nervösa ansikten vi mötte i entréhallen på
Sturups flygplats i mars. En del hade aldrig
flugit förr och skrämde upp varandra medan
andra undrade hur de skulle bo och om det
fanns McDonalds i Polen. Vi hade planerat
för en intensiv helg i Kraków och det mesta
gick vår väg även om polsk trafik och marsvädret kunde varit roligare.
Några av er har säkert redan räknat ut att en
del av syftet med vår resa var att besöka koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Men
Krakówregionen bjuder även på annat och
vi som varit där förr hade bokat in ett besök i
saltgruvorna i Wieliczka.
Första gången jag hörde talas om dem målade
jag upp en bild av min barndoms besök i
Tykarpsgrottorna utanför Hässleholm. I
Wieliczka finns det också grottor av människohand, men storleken är så ofattbar att man
baxnar. Tunnlarna sträcker sig flera mil under
jord och hundratals meter neråt. Anledningen
till att man grävde ut dem är att berggrunden
till stora delar består av begssalt.
Arbetarna där nere i mörkret grävde inte bara
bergssalt, de grävde också ut ofantliga bergrum, passager, underjordiska sjöar samt flera
kapell och en gigantisk kyrksal.
De flesta konfirmanderna var först lite skeptiska till detta, men tonen ändrades när vi
kommit ner. När träkonstruktion som såg ut
som hämtade ur Tolkiens sagovärld tornade
upp sig under jorden och taket försvann i
mörkret ovanför oss upplevde nog fler än jag
storheten, inte bara hos gruvarbetarnas verk
utan också skapelsens.
Det är svårt att ge en bra bild av hur stor
den underjordiska kyrkan var och bilden här
intill gör inte den rättvisa, men “pinnarna”
på väggen är trästockar och lampkronorna
gjorda av stora saltkristaller. Det borde ge en
idé om omfattningen.
Trötta men glada tog vi oss via en restaurang
till hotellet i Krakóws utkant och med undantag av en del korridorslöpare nattetid sov vi
gott och de flesta såg åtminstone ganska pigga
ut vid hotellfrukosten på lördagmorgonen.
Efter frukost styrde bussen mot Oswiecim och
Brzezinka, mer kända under sina tyska namn
Auschwitz och Birkenau.

Efter en skumpig busstur rullade vi in i den
lilla staden och det känns fullkomligt surrealistiskt när vi stannar in på en typisk turistparkering men skönjer de röda tegelbarackerna
bara hundra meter bort. Uppdelade i två
guidegrupper visades vi runt medan regnet
strilade över oss. Just då var vädret otrevligt,
men många kommenterade efteråt att det faktiskt adderade till upplevelsen av detta helvete
på jorden.
Det faktum att så mycket finns kvar av byggnader och lämningar gör Auschwitz verkligen
rättvisa som det största minnesmärket över
nazismens brott mot mänskligheten. Det var
också detta som starkt bidrog till att vi ville
åka hit. Jag har själv varit med konfirmander
i lägret Sachsenhausen förut och det är inte
samma sak. Några rostiga taggtrådstängsel
och enstaka baracker gör det svårare att förstå
vad som hände här, och varför...
Vi fick se mycket av det man plundrat fångarna på innan de förslades till gaskammare och
krematorier. De ofantliga mängderna kvinnohår och alla resväskor med namn på nu länge
döda människor gjorde starkast intryck på
mig. Vi besökte också den enda kvarvarande
gaskammaren och några valde att stanna
utanför, eftersom upplevelsen var stark nog.
Efter en kort lunchpaus åkte vi den korta
vägen till Birkenau och fick gå genom den
välkända porten med järnvägsspåret genom
vilken så få kom ut. Träbarackerna är borta
då de blev bränsle under kalla efterkrigsvintrar
i området och gaskamrarna hann lägerledningen spränga, men betongskeletten står
kvar och tegelbarackerna likaså. Det är helt
overkligt att se och uppleva detta på plats. Ett
par genomblöta sneakers och en tunn jacka är
ingenting när man tänker på de hundratusentals som en gång bodde här. De hade varken
skor eller jacka.
Dagen avslutades med några timmar i centrala Kraków och god middag tillsammans. På
kvällen behövde en del ”spralla av sig” dagens
allvar och hotellpersonalen tröttnade på oss.
Efter en tidig söndagsmorgon med frukost
och buss till flygplatsen var det många som
somnade gott på söndagsflyget hem.
Och, för er som fortfarande undrar... det finns
McDonalds i Polen också.

Jesper

vid entrén i regnet
skapade en
overklig känsla
foto: j. ödemark

mest gripande
var besöket
i gaskammaren
foto: j. ödemark

på perrongen, dit
tågen kom fulla,
men åkte tomma
foto: j. ödemark

regntung utsikt
över förintelselägret birkenau
foto: j. ödemark

SENIORDAGARNA

Året tema: Ett gott skatt förlänger livet!
Välkommen 12-14 oktober.

onsdag 12/10 Svedala församlingshem
11-13 Tipsrunda med temat: Glädje och skratt!
11-16 Rullatorcafé. Under dagen erbjuds
rullatorservice av arbetsterapeuter och det
finns möjlighet att ställa frågor.
12.15 Musik och lyrik i kyrkan
13.00 Invigning och presentation av
program och utställare
13.10 Föreläsning med fokus på humor och
hälsa - skrattets inverkan på kropp och
själ. En kompott av skämt, allvarliga
funderingar, dikter och bygdevisor. 		
Föreläsare Christer Glader/Dr Glader.
14.00 Svedala församling bjuder på fika.
I samband med fikan finns möjlighet
att träffa utställare.
14.30 Årets Svedalamästare av tipsrundan
utses samt priser delas ut till plats 1-2-3.
14.45 Countrysångerskan Linda Lundqvist
underhåller med en repertoar av
humor, vitsiga visor och allsång.
Utställning 12:30-16
Vård och omsorg Svedala kommun, Pensionärsföreningarna, Svedala församling, Pensionärsrådet, Sveaklinikens äldre mottagning, Studieförbundets vuxenskola, Anhörigförening, Wi Mix,
Svedalahem, Dagcentralerna och Fixarservice i
Svedala kommun.

torsdagen 13/10 Värbygården, Bara
13.00 Invigning och presentation av
program och utställare.
13-16 Rullatorcafé. Under dagen erbjuds
rullatorservice av arbetsterapeuter
och det finns möjlighet att ställa frågor.
13.10 Föreläsning med fokus på humor och
hälsa - skrattets inverkan på kropp och
själ. En kompott av skämt, allvarliga
funderingar, dikter och bygdevisor. 		
Föreläsare Christer Glader/Dr Glader.
14.00 Värby församling bjuder på fika.
I samband med fikan finns möjlighet
att träffa utställare.
14.45 Kvartsamtal med Mats Magnusson
15.00 Musikunderhållning av
Karna Bertilsson, sång, Björn Forsberg,
sång och Kjell-Owe Dahlman, piano.

Utställning kl 13-16
Vård och omsorg Svedala kommun, pensionärsföreningarna, Värby församling, pensionärsrådet,
Bokskogens äldremottagning, ABF, Anhörigförening, WiMix, Svedalahem, Dagcentralerna
och Fixarservice i Svedala kommun.

fredag 14/10 Solgården, Klågerup
14.00 Invigning och presentation av program
14.10 Svedala kommun bjuder på fika.
15.00 Underhållning: Schlagerdrottningen Ulla
Billquist presenteras i ord och ton av
Ann-Marie Svensson och Mats Larsson
Seniordagarna arrangeras av Svedala kommun i
samarbete med SKPF, SPF, PRO Bara, PRO
Svedala, Värby församling och Svedala församling.
Med reservationer för ändringar i programmet.
Skjuts erbjuds 12 oktober från Bara till Svedala,
samt 13 oktober från Svedala till Bara, tur och
retur. För frågor, information och anmälan
(senast 3/10) kontakta Holmagårdens dagcentral
(040- 6268512).

Mats

ANHÖRIGKVÄLL

Den 21 september 18.30 kommer Södergökarna
från Anderslöv och underhåller. Det är ett samarbete mellan Värby församling och Svedala anhörigförening. Ta tillfället att höra vad Svedala
anhörigförening kan hjälpa till med.
Förutom info från anhörigföreningen och Värby
församling njuter vi av kaffe och kaka till underhållningen.

Mats

SOLGÅRDENS
ANDAKTER

En gång i månaden firar vi gudstjänst på äldreboendet Solgården i Klågerup och efteråt fikar vi
tillsammans. Du är alltid välkommen att delta,
vare sig du är boende, anhörig eller bara befinner
dig i närheten.

Lena Maria

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.
Skicka in anmälan nu om du inte redan gjort
det! Veckoträffarna börjar nästa vecka. Välj den
tid som passar dig bäst men numrera alternativen (1-3) så att jag kan anpassa läsningen till
dina val efter bästa förmåga.
Jag kan inte garantera att alla grupper blir av då
detta beror på deltagarantal och hur valen faller.

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

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.

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

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 mejla in din anmälan till:
sms/mms:
mejl: 		
snigelpost:
		
irl:		

070-5679432
jesper.odemark@svenskakyrkan.se
Jesper, Värby församling
Hyby prästgård, 23375 Klågerup
Hyby nya kyrka, 4/9, 12.15

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

nöjd herde
inspekterar
spiran i bjärshög
foto: o. fornling

...och en sällan sedd insida i
samma kyrka
foto: j. ödemark

årets musik i
skymningen i hyby
gamla kyrka
foto: o. fornling

KYRKOHERDENS SPALT

I denna ljuva sommartid har jag badat med
familjen, äntligen tagit den där havskajakskursen och bara tagit det lugnt. Under lediga
dagar sitter jag gärna länge med tidningen på
morgonen. Jag tillhör den snabbt minskande
grupp människor som inte riktigt fungerar om
jag inte får börja dagen med morgontidning i
pappersform.
Nyheter är dock inte speciellt trevliga för närvarande. Bombdåd, skjutningar och vansinnesdåd har avlöst varandra i sommar. När en
kollega i Frankrike fick halsen avskuren i en
kyrka kändes det bara outhärdligt grymt och
meningslöst.
När dessa nyheter ramlar in i vår relativt trygga värld blir vi både rädda och arga. För egen
del blir jag ledsen av att känna maktlöshet i
de här frågorna. Vad kan jag göra åt detta?
Vad kan någon göra? På facebook och övriga
sociala medier kommer störtfloder av åsikter
om orsak och verkan, om vem som borde
fördöma vem och mer eller mindre genomtänkta idéer om hur vi löser våldets problem.
Jag tycker att det är bra att dessa diskussioner
förs, men kan även känna en viss sorg och
uppgivenhet i sammanhanget.
För mig blir mässan det ställe där jag bearbetar min frustration och rädsla inför världens
framtid. Jesus som tog på sig världens synd
utan att själv gå en millimeter på våldets väg
är i centrum. När jag delar fridshälsningen
med de andra i kyrkorummet kan jag känna
att freden är möjlig att nå. När jag bekänner
min egen bortvändhet från Gud och sedan får
ta emot förlåtelsen öppnar nya vägar i mitt liv
upp sig. I de olika bönemomenten lägger jag
fram min oro inför barnens framtid i en värld
där våldet verkar eskalera på ett outtröttligt
sätt.
Att våra kyrkor i Värby församling söndag
efter söndag firar gudstjänst är viktigt för
oss som kommer till kyrkan, men också för
världen utanför. Det regelbundna gudstjänstfirandet är ett sätt att inte ge upp. Kom gärna
och delta – vi blir gärna fler!
Om du hellre gör något på helgen så ska du
veta att vi varje söndag ber för dig i någon av
våra kyrkor.

Ola

kYrk
nytT

Värby församling, Hyby prästgård
233 75 Klågerup, 040-440064
Öppet: vardagar 10-14 (tisdag 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
kyrkogårdsföreståndare Per Malm
070-5637855 per.malm@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
070-8442208 anna.winge@svenskakyrkan.se
församlingspedagog Jesper Ödemark
070-5679432 jesper.odemark@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

SEPTEMBER

OKTOBER

4/9
15:e efter trefaldighet
11.00 upptaktsgudstjänst
Hyby nya kyrka
Ola, Mats & Lena Maria

2/10 Helige Mikaels dag
11.00 dopdroppegudstjänst
Värbygården
Mats Magnusson

11/9 16:e efter trefaldighet
11.00 mässa
Bara kyrka
Mats Magnusson

9/10 Tacksägelsedagen
16.00 gudstjänst
Bjärshögs kyrka
Ola Fornling

13/9 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

11/10 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

18/9 17 :e efter trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

16/10 21:a efter trefaldighet
11.00 temagudstjänst
Skabersjö kyrka
Lena Maria Hagensen

25/9 18 :e efter trefaldighet
11.00 mässa
Bara kyrka
Lena Maria Hagensen

23/10 22:a efter trefaldighet
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
Ola Fornling

27/9 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

25/10 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

28/9 onsdag
14.00 andakt
Äldreboendet Juvelen
Lena Maria Hagensen

27/10 torsdag
14.30 gudstjänst
Solgården, Klågerup
Lena Maria Hagensen

29/9 torsdag
14.30 gudstjänst
Solgården, Klågerup
Lena Maria Hagensen

30/10 23:e efter trefaldighet
11.00 mässa
Bara kyrka
Mats Magnusson

NOVEMBER

5/11 Alla helgons dag
16.00 minnesgudstjänst
Bara kyrka
Mats Magnusson
18.00 minnesgudstjänst
Hyby nya kyrka
Mats Magnusson

6/11 Sön. e. Alla helgons dag
16.00 minnesgudstänst
Värbygården
Lena Maria Hagensen
18.00 minnesgudstänst
Skabersjö kyrka
Lena Maria Hagensen
8/11 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
13/11 Sön. f. domssöndagen
11.00 familjegudstjänst
Bara kyrka
Ola Fornling
20/11 Domssöndagen
11.00 mässa
Skabersjö kyrka
Mats Magnusson
22/11 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
24/11 torsdag
14.30 gudstjänst
Solgården, Klågerup
Lena Maria Hagensen
27/11 Första advent
16.00 adventsgudstjänst
Hyby nya kyrka
Lena Maria Hagensen

