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ETT NYTT ÅR!

Vi närmar oss ett nytt år. Vi seglar sakta och säkert med vårt himmelska skepp fram
emot vårt verkliga hem, vårt sanna hem som vi har i Gud. Men här i världen, här
på jorden hör vi om ofattbar ondska, den verkar inte vilja lämna oss denna ondska.
Människor tvingas fly från krig, från omänsklighet, från barbari. Ska det aldrig ta
slut?
”Var inte rädda”, sa Jesus många gånger, men också Guds änglar säger de orden.
”Änglar kan man väl inte tro på”, sa en god vän till mig. ”Inte?”, svarade jag.
Uppriktigt talat är änglar verkligen närvarande som Guds sändebud i många av
Bibelns viktiga texter. När jag slår upp innehållsregistret i Bibel 2000 finns det inte
mindre än 120 hänvisningar till bibliska texter som handlar om änglar, olika kategorier av änglar, det finns ärkeänglar, skyddsänglar, Guds änglar, himmelska änglar etc.
”Var inte rädd”, sa ängeln till Maria, ”Du har funnit nåd hos Gud, du ska bli havande
och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. ”Var inte rädda”, säger Herrens ängel till herdarna som undrar sig över att änglarna sjungande kretsar runt om
ett stall där ett litet barn har fötts. ”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för
hela folket”.
Det kan vara lätt att känna rädsla för det okända, det som vi inte har kontroll över,
det är så de flesta av oss fungerar. ”Det går inte att tro på det som inte går att verifiera.” Men frälsning går inte att verifiera. Tro går inte att verifiera.
När Gud räckte oss människor en kärleksfull hand och sände en människa till vår
mänsklighet som skulle få bära mycket av insikter om livet som människa, skickade
han ett litet och värnlöst barn, vars föräldrar tvingades att fly med honom för att
skydda honom mot mänsklig ondska. Detta lilla utsatta barn skulle bli den som
förklarade Guds kärlek för oss. Kunde denne man ha förklarat Gud för oss om han
inte i sitt liv fått möta ondska? Vi vet att detta människobarn som föddes i ett stall
och ömt placerades i en krubba fick utstå mycket. Krubban kom att knytas samman
med ett kors, men ur helheten, ur den helhet som evangeliet skänker oss, strålar ett
gudomligt gyllene ljus. Var inte rädd! Ta emot den kärleksfulla hand som kommer
dig människa till mötes!
Strax efter jul kommer mitt missivår i Värby församling att avslutas. Jag vill utrycka
min stora tacksamhet över att ha fått möta er alla!
Jag önskar er slutligen ett välsignat och gott år 2017!

Lena Maria
framsidans bild:
luciafirande 2015 i
Hyby nya kyrka
foto: j. ödemark

kYrk
nytT

Ansvarig utgivare: Ola Fornling
Redaktör: Jesper Ödemark
Tryckt av Kepa Tryck, Kävlinge
Nästa nummer ute fredag 3 mars
Deadline tisdag 31 januari
Upplaga: 3000 exemplar
Kyrknytt utkommer med 4 nummer per år och
distribueras till samtliga hushåll i Värby församling.

BYGGE OCH FLYTT

Bjärshögs kyrka har renoverats under året.
Tornet har stagats upp och fått en nymålad
spira. Man har omfogat fasaden och målat
masverken på fönsterna. En del av arbetena
kommer inte att bli klara i år utan fortsätta
under första halvan av 2017. Kyrkan kommer
dock att tas i bruk igen den fjärde advent då
vi firar mässa där, sedan följer juldagens otta
som vanligt.
Kyrkan kommer att vara tillgänglig för dop,
vigslar och begravningar efter återöppnandet,
men byggställningarna kommer att vara kvar
på utsidan fram till april.
Inne i Värbygården är det som vanligt full
fart, men nu är det också full aktivitet utanför
Värbygården. Det har grävts och gjutits och
så småningom kommer det att byggas ett hus.
Vi kommer att samla all personal till det nya
huset och därmed lämna prästgården i Hyby.
Sockenstugan kommer vi att behålla, medan
prästgården kommer att bjudas ut till
försäljning.
Vårt nya hus kommer att rymma expedition
och personalrum. På det sättet blir vi mer
tillgängliga för församlingsborna och får ett
tydligt administrativt centrum i vår församling. Huset byggs av Haaks stenhus och
beräknas stå klart till sommaren.
När detta nummer av Kyrknytt når er har vi
redan flyttat expeditionen från Hyby prästgård till Värbygården. Tills det nya bygget är
klart får vi knö ihop oss så gott det går. Lena
och därmed expeditionen återfinns i Mats
gamla rum och expeditionen har öppet vardagar 10-14, utom tisdagar då det är stängt.
Under byggtiden kan vissa administrativa
uppgifter ta något längre tid än vanligt vilket
vi ber er ha överseende med. Välkomna att
titta in!

Ola

PERSONALNYTT

Ann-Sofie kommer att vara föräldraledig fram
till nästa höst. Under tiden går Hans in och
leder barnkörerna i församlingen. Då Hans
inte kan vara på två platser samtidigt kommer
ni att träffa Kerstin Evander på Babycafét när
hon övertar Hans arbetsuppgifter där.

Ola

poserande herde
högt över bjärshög
och slätten
foto: a. winge

som ett gigantiskt
legobygge tar nya
huset i bara form
foto: o. fornling

vi samsas med
höstens lera och
byggfordon
foto: o. fornling

MUSIK I VINTER
FÖRSTA ADVENT

Heavenly Voices och Änglakören medverkar
tillsammans med kyrkokören och trumpetare
Mats Olofsson under ledning av Karna
Bertilsson och Hans Nordström.
Lena Maria leder gudstjänsten.
Välkommen att fira kyrkans nyår!
en förstärkt värby
kyrkokör under
höstkonserten
foto: g. nordström

27/11 Hyby nya kyrka 16.00
ANDRA ADVENT
”Advent är väntas tid” - musikgudstjänst
med Sångiorerna under ledning av Karna
Bertilsson samt multimusikanterna Emilia
Björk-Svensson och Desirée Nilvärn som tillsammans både sjunger och trakterar diverse
instrument, såsom fiol, flöjt och gitarr.
Efter gudstjänsten bjuder internationella
gruppen på glögg samt ordnar lotteri med ett
dignande prisbord. Präst - Ola Fornling.

emilia och desirée
på plats i
skabersjö kyrka
foto: privat

4/12 Skabersjö kyrka 16.00
LUCIA
Mitt i decembermörkret gör Lucia med följe
entré för att sprida ljus och värme.
Medverkar gör: Himlakören, Änglakören,
Heavenly Voices, konfirmander, pianist
Josefin Åkerberg, basist Martin Lundberg
samt batterist Jonnie Holmberg.

10/12 Hyby nya kyrka 16.00
JULKONSERT
från förra årets
luciafirande i
Hyby nya kyrka
foto: g. nordström

ellika ström och
suzanne flink
gästar julkonserten
foto: pressbilder

Två skönsjungande damer från Malmö opera
är gästartister vid årets julkonsert. Sopranen
Suzanne Flink och mezzosopranen Ellika
Ström är båda sångare vid Malmö opera
och har medverkat i massor av förställningar
inom både opera och musikal.
Tillsammans med kyrkokören bjuder de på
ett pärlband av kända, traditionella och lite
nyare julsånger.
Även publiken kommer få chansen att lufta
stämbanden och sjunga med i ”Jul-Singalong” tillsammans med sångare och musiker
i några av våra mest kända och älskade julmelodier!
Ackompanjerar gör en kvartett på flöjt, piano,
bas och slagverk. Allt under Karnas ledning.

18/12 Hyby nya kyrka 18.00

JULAFTON
På julafton firar vi julbön tillsammans med
Lena Wismar - sopran, Karna Bertilsson orgel och piano samt präst Mats Magnusson.

24/12 Bara kyrka 13.00
Vid midnattsmässan lyssnar vi bl a till Jacob
Ekbladh - solosång och Ulla Olsson - orgel
och piano samt präst Lena Maria Hagensen.

24/12 Skabersjö kyrka 23.30
JULDAGEN

lena wismar
sjunger för oss
på julafton
foto: privat

Juldagen inleds med julotta. I år gör spontankören ett uppehåll, men den ersätts istället
av David Hornwall - solosång och Josefine
Åkerberg - piano. Präst - Ola Fornling.

Bjärshögs kyrka 25 dec kl 8.00
NYÅRSAFTON
Fira årets slut på nyårsaftonens eftermiddag
tillsammans med Camilla Gurrell - flöjt och
Karna Bertilsson - piano och orgel.
Präst - Ola Fornling.

Hyby gamla kyrka 31 dec kl 16.00

ulla olsson och
jakob ekbladh
hörs vid midnatt
foto: press/privat

TRETTONDAGEN
Vid mässan på trettondedag jul medverkar
Torgny Persson - solosång och Birgitta Ödemark - orgel och piano. I samband med gudstjänsten avtackas också Lena Maria Hagensen
då hennes adjunktår i församlingen avslutas.

6/1 Bara kyrka 16.00
KYNDELSMÄSSODAGEN
”Sånger till ljuset” - musikgudstjänst med
Värby vokalensemble under Karna Bertilssons
ledning.

julottan i bjärshög
får bl a besök av
david hornwall
foto: pressbild

5/2 Skabersjö kyrka 18.00

camilla gurell hörs
på nyårsafton i
hyby gamla kyrka
foto: privat

änglapyssel under
familjegudstjänst
i värbygården
foto: h. nordström

besök vid
bara kyrka med
minimorerna
foto: m. börjesson

NYTT I VERKSAMHETEN
Stickcafét

Internationella cafét bytte under hösten namn
till Stickcafét. Välkommen som vanligt måndagar ojämna veckor 13-15.30.
Nytt är att vi har ett samarbete med Garneriet
i Staffanstorp. Nu kan du tillsammans med
dem och Värby församling skänka lite värme
till en hemlös. Genom att skänka 100 kronor
lämnar de garn och beskrivningar till stickcaféet som hjälper till att sticka raggsockar,
mössor och vantar som vi sedan lämnar till
Stadsmissionen.
Du kan sätta in pengar på garneriets bankgirokonto 879-0685, swish 1236664957 eller
lämna din gåva i butiken.
Märk inbetalningen med ”Värma” och ditt
namn. Vi tackar er för att ni vill vara med
oss och skänka värme till alla våra hemlösa
i Sverige. Insamlingen startar 8 oktober och
fortsätter till och med 28 februari 2017.
Stickcafét öppnar igen 16/1.

Mats
Ungdomsgruppen - Film

För några år sedan startade filmklubben för
de mellan 17 och 97 år och sedan tidigare
finns ungdomsgruppen för de i åttan och
äldre. Nu kommer den perfekta mixen!
Ungdomsgruppen Film övertar varannan
gång ungdomsgruppen ses samtidigt som
ålderspannet i filmklubben justeras. Så,
14-25-åringar som är sugna på film: Välkomna 5/1, 3/2, 3/3, 30/3 och 27/4 vi 19.00!

Jesper
Hans ”blir” Ann-Sofie

hans vikarierar
för ann-sofie
i körverksamheten
foto: m. magnusson

Sedan november vikarierar jag för Ann-Sofie
i arbetet med babysången och barnkörerna.
Efter min examen som musiklärare 2001
har jag arbetat med musikundervisning och
körsång på ett par skolor. När jag sedan blev
uppsagd på grund av besparingar från min senaste musiklärartjänst i Malmö har jag under
hösten känt en saknad av detta arbete. Därför
är det med glädje och inspiration som jag
tackat ja till att vikariera fram till sommaren.

Hans

VÄRBYKVÄLL

Redan nästa vecka får församlingen besök av
Ulrika Rogland. Ulrika har som åklagare vid
flera tillfällen uppmärksammats för sitt arbete
i sexualbrottsmål med kopplingar till kvinnor
eller barn, relationer eller hedersvåld. Ulrika
kommer speciellt att tala om gromning.
Gromning innebär att någon tar kontakt med
barn under 15 år för att längre fram begå
övergrepp. Vid gromning sker oftast den
första kontakten på ett chattforum.
Detta är ett allvarligt, men väldigt angeläget
ämne i tider då barn och unga tillbringar så
mycket tid på internet, ofta i sammanhang
som vuxna har dålig insyn i eller förståelse
för. Fri entré och vi hälsar er föräldrar med
barn i tonåren extra välkomna denna kväll.

1/12 Värbygården 19.00

ulrika rogland gästar värbykväll
1 december
foto: pressbild

Kristian Lundberg från Malmö är en av Sveriges mest älskade författare. Han debuterade
1991 med ”Genom september” och har sedan
dess publicerat ett tjugotal böcker i så skilda
genrer som lyrik och kriminalromaner. För
diktsamlingen ”Job” nominerades han till
Augustpriset år 2005 i den skönlitterära klassen. Kristian är en av sin generations främsta
svenska poeter och är översatt till nio språk.
Kristian har fått flera priser och uppmärksammats särskilt för romanen ”Yarden” (2009)
som även filmatiserats (2016) och diktsamlingen ”Och allt ska vara kärlek” (2011).
Kristian Lundberg är just nu aktuell med
romanen ”Dagar bland skuggor, träd och vatten” och ”Gud är inte ett främmande namn”,
vilken handlar om hans gudstro.
Fri entré!

11/1 Värbygården 19.00

kristian lundberg
besöker oss
11 januari
foto: e. malmborg

VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKSAMHET

Merparten av våra aktiviteter sker i Värbygården i Bara. Näst sist i Kyrknytt finns kontaktuppgifter
till ansvariga. 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.

Heavenly Voices
Onsdagar 16.30-17.15 för årskurs 4-6. Välkommen till vår nyaste kör där vi börjar sjunga
tvåstämmigt. Vi fortsätter att blanda musikstilar,
musikteori och sångteknik. Några gånger per
termin sjunger vi i gudstjänst. Terminsstart 25/1.

Hans

Kerstin
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 syskon. Terminen avslutas
12/12 med julbabysång. Nästa börjar 23/1.

Hans
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.
Terminsavslutning 16/12 och start igen 20/1.

Hans

UNG & TONÅR
Konfirmand

Vi är mitt i ett konfirmandår. Inbjudan till nästa
år kommer till sommaren. Har du frågor kring
konfirmation får du gärna höra av dig till mig.

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 5/1. Hoppas vi ses!

Jesper
Ungdomsgruppen - Film
Varannan gång ungdomsgruppen träffas ser vi
film, fikar och pratar om filmen. Öppet för dig
som är 14-25 år. Vi träffas 5/1, 3/2, 3/3, 30/3
och 27/4, 19.00-21.30. Hoppas vi ses!

Jesper

Miniorer & Himlakören
Kör, lek och lite undervisande verksamhet för
6- och 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. Start igen 24/1.

Hans
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 och psalm till gospel och musikal.
Få platser kvar. Terminsstart 25/1.

Hans

VUXEN
Kyrkokören

En blandad vuxenkör med en mycket bred repertoar som övar tisdagar 19.00. Vårterminen börjar
24/1 och vi hälsar nya sångare välkomna!

Karna
Filmklubben
För åldrarna 26-97 år utvalda söndagar 14-17.
Vi ser en film och efteråt bjuds fika och samtal
kring filmen. Kommande dagar är 11/12, 29/1,
26/2, 26/3, 30/4 och 21/5. Välkommen!

Jesper

Prova på-kör

Kulturklubben

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 8/12, 19/1,
16/2, 16/3 och 20/4. Det går bra att komma
enstaka gånger eller vid samtliga tillfällen. Ingen
föranmälan behövs. För info kontakta mig.

Vi samtalar och delar känslor och åsikter kring
kultur i alla dess former. Vi är ett glatt gäng som
läser böcker, går på teater, konstutställningar, ser
film och ibland ger oss iväg på en utflykt. Onsdagar udda veckor 13-15 med start 18/1. Vill du
prova på så kontakta mig innan så vi inte är ute
på äventyr då du tänkt komma.

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. Sen deltar vi givetvis i församlingens
gudstjänster och andra samlingar. Vill du vara
med? Kontakta mig.

Mats
Manscafé
Ja, det låter inte så politiskt korrekt kanske. Men
för att locka den försiktiga mannen till kyrkan
så kan det vara värt ett försök. Vi träffas följande
lördagar på Värbygården 10-12 och pratar om
livet medan vi äter frukost. Välkommen 10/12,
21/1 och 18/2.

Mats & Ola

DAGLEDIG & ÄLDRE
Sångiorerna

Kören för dig 65+! Vi sjunger flerstämmiga
sånger. Repertoaren är bred och omfattar allt
från läsarsånger och visor till modernare sånger,
schlagers och psalmer. Vi övar torsdagar 1617.30 (ca) med start 19/1. Vi blir gärna fler!

Karna
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. Vi
du vara med? Kontakta mig.

Mats

Mats
Stickcaféet
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 16/1.

Mats

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 & Lena Maria
Kyrknytt & hemsidan
Alla bidrag och tankar är välkomna men jag kan
inte utlova publicering. Respektera också upphovsrätten om du citerar oss eller själv skickar in
material. 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. Vi frågor 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

BARNKÖRERNAS HÖST

full fart på sången
i trelleborg tillsammans med ”elsa”
foto: a-s. gribel

spännande besök
på historiska
museet i lund
foto: a-s. gribel

Barnkörerna har haft en händelserik höst
med varierande aktiviteter. Förutom körrepetitioner och gudstjänstsång har Änglakören
och Heavenly Voices varit på Disneykördag i
Trelleborg tillsammans med omkring hundra
andra korister och inte minst med Annika
Herlitz som gör Elsas röst i ”Frost”.
Himlakörerns höstprojekt avslutades med insamlingskonserten ”Tillsammans i världen” i
samarbete med församlingens internationella
grupp. Vi har pratat, pysslat och sjungit om
följande: Gyllene regeln, vatten och dopet,
miljö, ansvar och rättvisa. Dessutom besökte
Gullbritt oss en tisdag för att berätta om projektet i Tandala i Tanzania och Mats berättade om Svenska kyrkans internationella arbete.
Inför allhelgonahelgen besökte himlakören
Bara kyrkogård, där vi pratade om döden och
livet. Änglakören och Heavenly Voices fick
en guidad tur på Historiska museet i Lund. Vi
fick se djur från förr, myntutställningen och
avslutade med skattjakt i kuriosakabinettet.
Nu laddar vi i körerna för advent, lucia och
jul!

Hans

POP OCH GOSPEL

hösten innehöll
även samtal om
allhelgonahelgen
foto: h. nordström

pop och gospel
från konfirmander
i staffanstorp
foto: m. magnusson

Vi var två ledare och en grupp konfirmander
som åkte till Staffanstorp församlingsgård
för att delta i en att sjunga pop och gospel
tillsammans med en sångare som heter Sakib
Zabbar. Arrangemanget var för ungdomar i
hela Bara kontrakt och uppslutningen var rätt
stor.
Vi fick börja med att värma upp rösterna och
sedan körde körledaren igång med att dela
upp oss i sopraner, altar och tenorer. Vi fick
därefter väldigt snabbt börja med att sjunga de
olika stämmorna, trots att en del av oss säkert
inte ens visste hur de olika stämmorna ska
låta. Men körledaren tog oss på fyra timmar
igenom fyra olika sånger.
Och resultatet blev ändå överraskande bra.
Dagen avslutades i en musikgudstjänst där
solisten Sakib och ungdomskören sjöng växelvis i de intränade sångerna.

Lena Maria

JULBABYSÅNG

Måndagen den 12 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!

Hans

GUDSTJÄNSTER
FÖR STORA OCH SMÅ

I dessa gudstjänster är tanken att alla ska få
möjlighet att kunna få möta Gud på sin nivå.
Söndagens tema kommer att återspegla sig
i såväl gudstjänstrummet med psalmer som
predikan m m. Men även i forma av pyssel,
drama, diskussioner inne i gudstjänstlokalen
eller ute i barnavdelningen. Under dessa
gudstjänster kommer Kerstin Evander att
medverka som barnansvarig.
Dessa gudstjänster firas på följande söndagar:
27/11 gudstjänst Hyby nya kyrka 16.00
11/12 miniluciagudstjänst Värbygården 11.00
24/12 julkrubba Hyby nya kyrka 11.00
29/1 dopdroppegudstjänst Värbygården 11.00
26/2 start på fasteinsamlingen,
karnevalstema Värbygården 11.00

han har hela
världen i sin
hand...
foto: h. nordström

kreativa fingrar i
i värbygårdens
barnlokal
foto: h. nordström

Hans

DOPDROPPEGUDSTJÄNST

I samband med familjegudstjänsten 29/1 i
Värbygården delas dopdropparna ut till alla
som döpts i vår församling mellan augusti och
december, efteråt blir det kyrkkorv och tårta.

samlade sångare i
värbygården
en söndag
foto: h. nordström

Hans

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

förberett för
andakt på
solgården
foto: l m. hagensen

MATS 50

att fira och samla
till välgörenhet gör
mats glad
foto: g. nordström

Unga killar blir medelålders män. Som en del
i detta firande så vill jag tacka för uppvaktningen på min födelsedag. Fredagen den 14
oktober kom det över 100 församlingsbor och
gratulerade mig på Värbygården. Många hade
hörsammat min uppmaning om att lägga en
slant till Tandalainsamlingen. Jag tackar för
de totalt 10 000 kronor som kom in under
dagen. Allt går till Tandalaprojektet.

Mats

SENIORDAGEN

seniordagens
underhållning i
fullsatt kyrksal
foto: m. magnusson

Torsdagen den 13 oktober var det dags för
årets Seniordag i Värbygården. Temat för i år
var ”Ett gott skratt förlänger livet”. Ett knökfullt Värbygården fick lyssna till Dr Glader
som underhöll på sitt skojfriska sätt med
inslag av allvar. Det är vetenskapligt bevisat
att skratt förlänger livet sade han bl a. Många
utställare var på plats såsom kommunens äldreboenden, olika hjälpsektioner, pensionärsföreningar m fl. För underhållningen stod
Karna Bertilsson, Björn Forsberg och KjellOve Dahlman. De framförde ett operettkåseri
till publikens stora förtjusning.

Mats

JULMARKNAD

askgravlunden vid
hyby nya kyrka
i vinterskrud
foto: g. nordström

Den andra advent, 4 december, kommer
stickcaféet tillsammans med internationella
gruppen att representera församlingen på julmarknaden i Kuben. Vi kommer att sälja bröd
och anordna lotteri till förmån för kyrkans
julkampanj. Julmarknaden är öppen 11-15. På
eftermiddagen är ni välkomna till gudstjänst i
Skabersjö kyrka 16.00. Därefter bjuds det på
glögg och kaka. Internationella gruppen
anordnar även där ett lotteri. Kyrkans julinsamling fokuserar i år på att hjälpa fler barn
i världen att överleva sin 5-årsdag. Var femte
sekund dör ett barn under 5 år i världen på
grund av svält, dåligt vatten eller krig.

Mats
orkesterförstärkt
kyrkokör under
höstkonserten
foto: g. nordström

FRÅGESPALTEN

Kan man kombinera vetenskap och tro?
Georges Lemaitre (1894-1966) var en belgisk
präst och vetenskapsman. Lemaitre var en
av de som först lanserade Big Bang som en
teori för världens skapelse. Trots att han ofta
föreläste i vetenskapliga sammanhang iförd
sin prästdräkt, så var han noga med att hålla
isär de båda professionerna, tro och vetenskap. Han protesterade livligt mot att påven
Pius XII alltför tidigt deklarerade teorin om
Big Bang som en sanning därför att den bäst
gick att förena med en biblisk syn på skapelsen.
Lemaitre var väl medveten om att vetenskapen har en gräns där filosofi, religion och tro
får ta vid. Det finns inom kyrkan de som tror
mer eller mindre på vetenskapens sanningar.
Går de att kombinera med en Gudstro eller finns
det vattentäta skott?
Jag tror att vetenskapen har en gräns just som
Lemaitre säger. Vetenskapen ger oss många
pusselbitar till skapelsens och livets mysterium.
Men vetenskapen haltar också både i sin teori
gällande skapelsen och efteråt. Där hittar vi
Gud! Enligt mitt sätt att se det så fanns skaparen före skapelsen.
Men när vetenskap och tro krockar?
Enligt vetenskapen är det ju omöjligt att en
människa som dött kan leva igen. Min bestämda
uppfattning är att tron har tolkningsföreträde när
en uppenbar konflikt uppstår. Som är fallet med
Jesu uppståndelse.

Mats

FÖDELSEDAGSFEST

Församlingen önskar uppvakta dig som firat en
speciell bemärkelsedag under 2016. Vi bjuder in
till födelsedagskalas för er som fyllt jämnt under
2016. Under torsdag och fredag den 26-27/1
2017 välkomnar vi dig tillsammans med en vän
till Värbygården 14-16.30. De som fyllt 70-75-8085-90 och varje år däröver (och är medlemmar
i församlingen) bjuds in till en måltid med efterföljande tårta. Vi bjuds också på musik och övrig
underhållning. De som fyllt år får även en liten
present.

Mats

matlagning
med boende
vid yddingen
foto: k. evander

YDDINGE STRAND

Yddinge strand är ett boende för människor som
söker asyl i Sverige undan förföljelse, krig eller
annat omänskligt bemötande i respektive hemland.
Under våren gjorde undertecknad tillsammans
med Kerstin Evander ett besök på området. Vi
samtalade främst med några av kvinnorna för att
få lite insikt i hur livet, i väntan på ett besked om
asyl eller inte, kan upplevas.
I mitten av september bjöd vi in alla kvinnor
och barn från boendet som ville komma till vår
församling. Det kom ett 20-tal personer. Tillsammans lekte vi med barnen, pysslade och samtalade.
Vi bjöd på enkel lunch och kaffe, saft, kaka. Det
blev en fin dag tillsammans och eftersom vi såg
att vårt initiativ var uppskattat vill vi från församlingens sida gärna gå vidare med att erbjuda
någon liknande dag också framöver.
Vi gör detta i all enkelhet, för att vi är kristna
och vill verka för en humanare värld.

Lena Maria

KYRKOHERDENS SPALT

uppspelta
stjärngossar inför
lucia 2015
foto: j. ödemark

fler kockar
i köket på
yddinge strand
foto: k. evander

det är tio år sedan
renoveringen av
hyby nya kyrka
foto: arkivet

Under sommaren och hösten har flera medlemmar valt att lämna Svenska kyrkan. Detta
har skett i hela landet, därmed också i Värby
församling. Den huvudsakliga orsaken är den
granskning av resor som skett i riksmedia.
Att vi i Värby inte reser eller representerar på
ett oansvarigt sätt har jag redan skrivit om i
Kyrknytt. Jag har även samtalat med några av
de som valt att lämna kyrkan, vilket har gett
mig viktiga tankar och synpunkter.
Naturligtvis blir jag bedrövad när flera människor väljer att inte tillhöra kyrkan längre. Det
känns tråkigt när jag ser det goda som sker i
vår församling och i kyrkan på stifts- och
riksnivå. Samtidigt så fortsätter arbetet. Vi
möter människor i glädje och sorg. Vi fortsätter att vara en plats där tonåringar och
ungdomar kan få ventilera sina tankar om
livet. Vi fortsätter att vårda byggnader som är
viktiga i livets stora stunder, samt i vardagens
stilla besök. Vi fortsätter att predika evangeliet
om Jesus Kristus - Gud som blir människa i
julnatten. Vi fortsätter att vara en mötesplats
för barn i olika åldrar, inspirerade av orden:
”Låt barnen komma till mig”. Vi fortsätter att
ge musikupplevelser där toner från instrument
och körer kan lyfta oss till upplevelser utöver
det vanliga.
Jag skulle kunna fortsätta att berätta om vad
vi gör, men tänker att du är välkommen att
höra av dig till mig eller någon annan i kyrkoråd eller personal om du vill veta mer om
vad som sker i vår församling. Eller kom
och besök oss! Sedan medeltiden har kyrkan
verkat här. Jag är stolt över att få vara en
del av det arbetet i vår tid. Med stöd av våra
medlemmar möter vi framtiden med hopp
och tillit!

Ola

UR BILDARKIVET

För tio år sedan var det inte Bjärshögs torn
som var invirat likt en installation av Christo.
Då var det Hyby nya kyrka som genomgick
storrenovering på både insida och utsida.
Förhoppningsvis ska det dröja många decennier innan någon tvingas klä det tornet med
byggnadsställningar igen.

Jesper

kYrk
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Värby församling, Hyby prästgård
233 75 Klågerup, 040-440064
Öppet: måndag samt onsdag-fredag 10-14
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 BARA
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 (föräldraledig t o m augusti)
pastorsadjunkt Lena Maria Hagensen (t o m december)
076-6440973 lena.maria.hagensen@svenskakyrkan.se
kamrer Christina Hangård
076-6440737 christina.hangard.carlson@svenskakyrkan.se
präst Mats Magnusson
070-5587435 mats.magnusson@svenskakyrkan.se
kyrkogårdsföreståndare Per Malm
070-5637855 per.malm@svenskakyrkan.se
vaktmästare Georg Nordström
070-7712435 georg.nordstrom@comhem.se
barnledare och vikarierande musiker Hans Nordström
0730-622174 hans.nordstrom@svenskakyrkan.se
projektansvarig Bjärshög 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

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

27/11 Första advent
16.00 adventsgudstjänst
Hyby nya kyrka

1/1
Nyårsdagen
18.00 mässa
Värbygården

5/2
Kyndelsmässodagen
18.00 musikgudstjänst
Skabersjö kyrka

4/12 Andra advent
16.00 adventsgudstjänst
Skaberjö kyrka

6/1
Trettondedag jul
16.00 mässa
Bara kyrka

12/2 Septuagesima
11.00 mässa
Bjärshögs kyrka

6/12 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

8/1
1:a e. trettondedagen
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

14/2 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

10/12 lördag
16.00 luciafirande
Hyby nya kyrka

15/1 2:a e. trettondedagen
11.00 gudstjänst
Bara kyrka

19/2 Sexagesima
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

11/12 Tredje advent
11.00 miniluciagudstjänst
Värbygården

17/1 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

26/2 Fastlagssöndagen
11.00 familjegudstjänst
Värbygården

18/12 Fjärde advent
11.00 mariamässa
Bjärshög kyrka

22/1 3:e e. trettondedagen
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka

28/2 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

20/12 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

29/1 4:e e. trettondedagen
11.00 dopdroppegudstjänst
Värbygården

MARS

22/12 torsdag
14.30 julgudstjänst
Solgården, Klågerup

31/1 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

24/12 Julafton
11.00 julkrubba
Hyby nya kyrka
13.00 julbön
Bara kyrka
23.30 Julafton
Sabersjö kyrka
25/12 Juldagen
8.00 julotta
Bjärshögs kyrka
26/12 Annandag jul
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka
31/12 Nyårsaftonn
16.00 nyårsbön
Hyby gamla kyrka

1/3
Askonsdagen
18.30 askonsdagsmässa
Värbygården
5/3
1:a i fastan
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka

