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KYRKAN FOREVER?

När jag pratar med människor om vad kyrkan symboliserar så får jag olika svar.
Många ser kyrkan som en förkämpe för rättvisa, jämställdhet och givmildhet. Kyrkan tillhandahåller en generös diakoni. Både inom landet men också utomlands
säger andra. En del ser kyrkobyggnaderna som något viktigt att slå vakt om. Några
nämner Gud och någon Jesus som kyrkans starka symbol.
Så nås vi av rapporter om stora utträden ur kyrkan. Det talas om att en del går ur på
grund av oegentligheter inom kyrkan, någon går ur av ekonomiska skäl. Ytterligare
någon reagerar mot kyrkans profil.
Många tror att de som arbetar eller är engagerade i kyrkan är supermänniskor som
aldrig gör fel. Alla människor gör fel. En del människor tycker de betalar för mycket
till kyrkan. En del reagerar på att kyrkan är för konservativ eller för liberal. Det är
omöjligt att göra alla nöjda. Kanske det är därför kyrkan håller på att spricka. Den
gapar över för mycket.
Men om den skulle spricka lite så kanske det är så att Jesus skymtar fram i sprickorna. Då har det trots allt en poäng. Så länge allt är frid och fröjd frågar vi efter intet.
Men om det ena och andra förändras, eller blir fel då reagerar vi. Jag menar att
utträdena till slut slår tillbaka på oss själva. Just det som du framhåller som viktigt
i kyrkan kommer att monteras ner bit för bit om medlemstappet fortsätter i samma
takt.
Sen tror jag inte att kyrkan kan gapa över allt så som hon gjort. En prioritering kanske är på sin plats. Att kyrkan rensar upp i oegentligheter är viktigt. Verksamheten
ska prioriteras. De alltför många kyrkobyggnaderna kostar pengar som kanske kan
användas bättre.
Det finns dock en sak som aldrig upphör eller skakas om och det är kyrkans grund.
Tron på den treeniga Guden kommer alltid att leva om så alla kyrkor rivs och musiken tystnar.
Men jag tror som jag nämnde att i sprickorna kommer Jesus bli mer tydlig. Han
kommer påminna oss om att kyrkan behöver allt det som gör den till kyrka. Diakoni,
musik och engagemang och fokus på honom. Därför tror jag att det kommer en
vändpunkt, det som förr kallades väckelse. Att människor, du och jag inser att något
håller på att gå förlorat och att vi vänder tillbaka. Kyrkan kan inte sluta existera. Den
byter bara form. Det kan vara nyttigt med en reformation av kyrkan. Men sen tror
jag att den reser sig igen. Vacker, stolt, tydlig, ödmjuk och kärleksfull.
Garanten för detta är Gud själv, som aldrig kommer låta sin kyrka gå under. Men låt
oss redan nu gemensamt öppna ögonen och se vad kyrkan och Gud gör för oss.

Mats
framsidans bild:
skabersjö mölla
i vårsolen
foto: g. nordström
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PERSONALNYTT

Tanken svindlade när det gick upp för mig
att Karna varit anställd i församlingen 25 år
– men så är det faktiskt! Under den här tiden
har hon hållit musiken vid liv i Värby församling och gett oss upplevelser som berikat oss
och skänkt livsmod - oavsett om det handlar
om Sound of music, Mozarts requiem eller
psalmsång på Solgården. Under vårterminen
vikarierar Gustav Thulin för Karna, sedan ser
vi fram mot hennes kommande 25 år i församlingens tjänst!

Ola
Jag heter Gustav och kommer från Lund. Under min uppväxt spelade jag piano och sjöng i
Eva Bohlins körer. Körsjungandet har lärt mig
vikten av att jobba medvetet med intonation
och körklang när jag leder egna körer.
Komposition är ett stort intresse. Jag har
komponerat musik sedan tonåren och ibland
framför jag egna kompositioner eller arrangemang för orgel, piano eller kör.
För sex-sju år sedan började jag spela orgel,
varefter jag började på Sköndals kantorsutbildning. Där utvecklade jag mina färdigheter
i pianospel, orgel, sång, komposition och
kördirigering. Just nu bor jag i Lund där min
familj och flera av mina vänner bor.
Under våren och sommaren vikarierar jag för
Karna. Jag kommer spela på förrättningar
och gudstjänster samt leda Sångiorerna och
Kyrkokören. Jag ser fram emot att jobba med
dessa körer och att tillsammans framföra fin
och meningsfull körmusik.

Gustav Thulin
På trettondedagen avtackades Lena Maria
Hagensen i mässan. Lena Maria har gjort sitt
pastorsadjunktsår hos oss och när det är klart
får man söka tjänst i en annan församling.
Under sitt år hos oss har hon arbetat med
prästens alla arbetsuppgifter, men haft speciellt ansvar som kaplan i barnverksamheten
och i kontakterna med Yddingens flyktingboende. Lena Maria kommer att fortsätta som
präst i Norra Gotlands pastorat. Vi önskar
henne Guds välsignelse och allt gott i sin nya
tjänst.

Ola

karna - 25 års
trogen tjänst
vid klaviaturen
foto: g. nordström

...under första
halvåret vikarerar
gustav thulin
foto: j. ödemark

lena maria
hagensen
avtackades
foto: g. nordström

KÖRVÅREN

after school under
en utflukt till lund
våren 2016
foto: h. öhman

Barnkörerna kommer under våren att medverka i några gudstjänster, en musikal och
avslutningskonsert i maj.
Heavenly Voices och Änglakören kommer
att spela musikalen Daniel i lejongropen
söndagen den 26 mars 16.00 i Värbygården.
Till påsk kommer körerna att sjunga med
kyrkokören på påskdagen i Hyby nya kyrka.
Terminen avslutas sedan med två körkonserter
i Bara kyrka, Himlakören tisdagen den 23 maj
och Änglakören och Heavenly Voices den 24
maj.

Hans

FAMILJELÄGER

emilia och lennart
vid friluftsgudstjänst vid möllan
foto: g. nordström

Värby församling inbjuder till familjeläger på
Örestrand helgen 10-11 juni. Under helgen
kommer vi att göra saker tillsammans leka,
sjunga pyssla och spela lite teater. Vi kommer också att få möjlighet att gå till stranden
och njuta av havet. Mer information kommer
i slutet av april på hemsidan och Facebooksidan Barnverksamheten i Värbygården.

Hans

DOPDROPPEGUDSTJÄNST

dopdroppar
på rad, redo
att överlämnas
foto: g. nordström

I samband med familjegudstjänsten den 21
maj i Värbygården delas dopdropparna ut till
alla som döpts i vår församling mellan januari
och april, efteråt blir det kyrkkorv och tårta.

Hans

JUBILARER FIRADE

underhållning
och kaffe vid
jubilarernas årsfest
foto: m. magnusson

Under två dagar i januari samlades de församlingsbor som fyllt 70, 75, 80, 85, 90 och däröver
under 2016 till en fest i Värbygården. Församlingen bjöd på mat, kaffe och tårta samt
underhållning. Det blev allsång, trumpetsolo
av Hans Nordström och pianospel av Gustav
Thulin. Med sig hem fick jubilarerna en ljuslykta från Ittala.

Mats

VÄRBYKVÄLL

Skåne i korstågens tid
Dick Harrison, professor i historia och dubbel
På Spåret-vinnare, gästar oss och beskriver
själv sitt föredrag så här;
När folk hör ordet ”korståg” associerar de till
Medelhavet och Heliga landet. Inte till Skåne.
Men faktum är att Skåne spelade en viktig
roll i korstågshistorien, både i egenskap av
bas för heliga krig och i egenskap av offer för
främmande folks korstågsiver.
På 1120-talet utsattes Österlen för förödande
härjningar från en norsk korsfararflotta, och
på 1180-talet lämnade skånska herremän
sina hembygder för att strida vid Rikard
Lejonhjärtas sida mot Saladin. Några decennier senare planlades, och genomfördes,
omfattande kristna offensiver mot Baltikum i
ärkebiskopsstaden Lund.

dick harrison
besöker bara 29/3
foto: k. harrison
lindbergh

29/3 Värbygården 19.00
Från Karlshamn till Tanzania
Hösten 2016 åkte 19 åriga Maja Väpnare
iväg som utbytesdeltagare i Svenska kyrkans
utbytesprogram ”Ung i den världsvida kyrkan”. Resan gick till Tanzania. Hon fick med
sig många erfarenheter hem till Sverige, inte
minst om vad det innebär att vara kyrka i en
annorlunda kontext än vår egen. Nu kommer
hon till oss för att dela sina erfarenheter av
tro, liv och vardag i ett annat land och en annan kultur. Med sig har hon sina berättelser,
men också bilder som kommer att visas under
kvällen.

maja väpnare
berättar om
tanzania 26 april
foto: g. persson

26/4 Värbygården 19.00
Luther
- mellan kroppskult och kroppsförakt
Elisabeth Gerle är präst och forskare vid
Svenska kyrkans forskningsenhet, samt professor i etik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR, vid Lunds universitet.
Hon har varit starkt engagerad i freds- och
rättvisefrågor både som forskare och församlingspräst. Hennes senaste bok ”Sinnlighetens
närvaro” behandlar Luthers syn på kroppen,
sinnligheten och sexualiteten.
Den är utgångspunkten för denna Värbykväll
som är relevant också för att belysa att Svenska kyrkan firar reformationsjubileum i år.

17/5 Värbygården 19.00

elisabeth gerle
berättar om martin
luther 17 maj
foto: l. rindeskog

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.
Terminsavslutning 22 maj.

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. Terminsavslutning
med konsert i Bara kyrka 24/5 18.00

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. Terminen
avslutas 22/5 med en gemensam sångstund 10.00.

Hans

UNG & TONÅR
Konfirmand

Konfirmandåret löper mot sitt slut. Söndagsgruppen konfirmeras 17 april, tisdags- och torsdagagruppen 22 april och onsdagsgruppen 29
april. Samtliga i Hyby nya kyrka, 13.00. Inbjudan till nästa års konfirmandträffar kommer till
sommaren. Har du frågor kring konfirmation får
du gärna höra av dig till mig.

Jesper

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 9 juni.

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

Hans
Ungdomsgruppen - Film

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. Terminen
slutar 23/5 18. 00 i Bara kyrka med en konsert.

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.
Terminen avslutas med en konsert i Bara kyrka
24/5 18.00 tillsammans med Heavenly Voices.

Hans

Varannan gång ungdomsgruppen träffas ser vi
film, fikar och pratar om filmen. Öppet för dig
som är 14-25 år. Vi träffas 30/3 och 27/4, 19.0021.30. Hoppas vi ses!

Jesper

VUXEN
Kyrkokören

En blandad vuxenkör med en mycket bred
repertoar som övar tisdagar 19.00. Vi hälsar nya
sångare välkomna!

Gustav

Filmklubben

Stickcaféet

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

Jesper
Hemgruppen

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 får
besök av någon som berättar något intressant.

Mats

ALLA!

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.

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 & Mats

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). Vi blir gärna fler!

Gustav
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
Kulturklubben
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 jämna veckor 13-15. Vill du prova på så
kontakta mig innan så vi inte är ute på äventyr
då du tänkt komma.

Mats

Enskilt samtal och tystnadsplikt

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
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.

Värby församling

FRÅGESPALTEN

FASTEKAMPANJEN

I en film hörde jag ordet själavård nämnas,
vad betyder det?
Själavård är ett lite ålderdomligt, men vackert
ord. Precis som jag måste vårda min kropp med
träning, tandborstning och rätt mat så behöver
också själen vårdas. Ett sätt att göra det är att
samtala med en präst. Det kan låta högtidligt
och främmande att söka upp en präst för
själavård, men det behöver det inte vara. Ibland
behöver man bara lätta på
trycket, berätta för någon som inte för det vidare.
Eller som någon sade: ”kräka av sig lite”. Inte så
vackert, men man förstår vad som menas.
I själavårdssamtalet behöver man inte använda
svåra ord, vara kunnig i teologi eller veta exakt
vad man vill ha sagt. Prästen möter dig med
kompetens och ett öppet sinne. Att prästen har
absolut tystnadsplikt innebär att inget får yppa
vad som sägs i samtalet, vad det än är.

Jordens resurser skulle räcka till alla. Men ändå
kan 795 miljoner människor inte äta sig mätta.
Under fastekampanjen 2017 lyfter Svenska kyrkans internationella arbete en av våra grundläggande mänskliga rättigheter: rätten till mat,
maträtten!
Svenska kyrkans fastekampanj började den 26
februari och avslutas den 9 april. Under denna
tid samlar kyrkan in pengar till olika projekt i
utvecklingsländer. I år fokuseras på ett koprojekt
där en familj får en ko som man sedan säljer
mjölken ifrån. När kon kalvar lämnar man den
första kalven till nästa familj. På så vis blir det
hjälp till självhjälp.
Palmsöndagen i Bara kyrka 11.00 blir sluttidpunkten för insamlingen. Kom och köp bröd,
drick en kopp kaffe och var med på en upplevelserik gudstjänst och ge gärna en slant till Svenska Kyrkans internationella arbete.

Ola

Mats

blomsterprakt som
minner om kommande sommar
foto: g. nordström

konfirmander redo
för luciafirande i
hyby nya kyrka
foto: c. ljung

ÅRETS
KONFIRMATIONER

Det är fortsatt många som väljer att konfirmera
sig i vår församling och vi ligger långt över rikssnittet i statistiken vilket vi tror och hoppas beror
på ett gott konfirmandarbete. Årets fyra konfirmandgrupper konfirmeras alla i Hyby nya kyrka
under april.
Helggruppen är först ut på Annandag påsk,
17 april 13.00, följda av tisdags- och torsdagsgruppen lördag 22 april 13.00 och sist, och
dessutom störst, onsdagsgruppen som konfirmeras lördag 29 april. Samtliga insläpp från
12.45. Välkomna!

Jesper

FAMILJEGUDSTJÄNSTER
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:
26/3 Skabersjö kyrka 11.00
16/4 Påskdagen Hyby nya kyrka 11.00
30/4 Bjärshögs kyrka 11.00
21/5 Dopdroppegudstjänst Värbygården 11.00

Hans

PÅSKVISNINGAR

Vi kommer att bjuda in till Värbygården och
påskvisning för barn i åldern 6-10 år under vecka
14. Där kommer vi att berätta om våra
kristna traditioner och påskens olika händelser.

Ola, Jesper & Hans

UR BILDARKIVET

Numrets arkivdykning kommer från höstkonserten i Hyby nya kyrka 2007 och återfinns
nederst på nästa sida.

Jesper

KYRKOHERDENS SPALT

arbetet på nya
värbygårdsbyggnaden går framåt
foto: o. fornling

nattvardsfirande
vid trettondedag
jul i bara kyrka
foto: g. nordström

kontraktsdag i
svedala kyrka
foto: c. hangård

Jag vandrade runt på Norrmalm i Stockholm
i skymningen en lördag för ett par veckor
sedan. Mörkret lade sig över staden och
människor rörde sig i olika riktningar. Restaurangerna öppnade sina dörrar och folk skyndade att handla det sista innan kvällens olika
aktiviteter skulle ta sin början. Så började
klockorna ringa in helgen i staden; Johannes,
Adolf Fredrik, Gustav Vasa. Klangen fyllde
luften och jag stannade upp en stund och såg
mig omkring. Ingen verkade notera ljudet
som kallade till vila. Så lade jag märke till en
skylt som satt på byggnaden jag befann mig
vid: #komsomduär. Det visade sig att jag stod
vid Filadelfiakyrkan, en frikyrka.
Jag funderade över de enkla orden. Kom
som du är. För mig är det självklart att man
får komma till kyrkan som man är, att man
inte behöver förställa sig eller klä sig på något
speciellt sätt. Samtidigt, om jag rannsakar
min historia, så har det inte alltid varit så
självklart. Jag är uppvuxen i Svenska kyrkan,
och besök i kyrkan förekom inte varje helg i
min uppväxt, men lite då och då. Efter konfirmationen inträdde en tid i mitt liv då jag
aldrig gick i gudstjänst. När jag sedan efter
flera år återvände kommer jag ihåg osäkerheten. Kunde verkligen jag vara välkommen?
Det var två scenarion som skrämde mig i lika
hög grad: antingen att jag skulle bli bortstött
och ignorerad eller att jag skulle bli uppslukad
av välvilliga kristna som ville tvinga in mig i
alla möjliga aktiviteter.
Kom som du är. Så vill jag det ska kännas
när man går på gudstjänst i Värby församling. Hos oss som leder gudstjänsten finns ett
tydligt centrum i Jesus Kristus. Som besökare
är jag dock välkommen just där jag befinner
mig, med min tro och mitt tvivel. Med de
kläder jag är bekväm i. Med det engagemang
jag känner att jag själv vill ge. Frikyrkan har
många gånger varit bättre att gestalta den sanningen på ett konkret sätt. För mig berättar
klockorna och skylten samma sak. Kom som
du är. Du är välkommen in!

Ola
ur bildarkivet 2007
höstkonsert i
hyby nya kyrka
foto: j. ödemark
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Värby församling, Värbyängen 200
233 64 Bara, 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, vaktmästare Eva von Appen-Engström
vik. församlingshemsföreståndare Marie Börjesson
070-8402348
kyrkomusiker Karna Bertilsson (ej i tjänst VT-2017)
vikarierande kyrkomusiker Gustav Thulin
076-6440973
kyrkoherde Ola Fornling
070-6026777 ola.fornling@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Ann-Sofie Gribel (föräldraledig t o m augusti)
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
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

MARS

APRIL

MAJ

5/3
1:a söndagen i fastan
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka

2/4
5:e söndagen i fastan
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka

7/5
4:e söndagen i påsk
11.00 sammanlyst mässa
Lomma kyrka

12/3 2:a söndagen i fastan
11.00 gudstjänst
Bara kyrka

9/4
Palmsöndagen
11.00 gudstjänst
Bara kyrka

9/5
tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

14/3 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

11/4 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

14/5 5:e söndagen i påsk
11.00 mässa
Bara kyrka

19/3 3:e söndagen i fastan
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

13/4 Skärtorsdagen
19.00 bordsmässa
Värbygården

21/5 Bönsöndagen
11.00 Dopdroppegudstjänst
Värbygården

26/3 J. Marie bebådelsedag
11.00 familjegudstjänst
Värbygården

14/4 Långfredagen
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

23/5 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

28/3 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

16/4 Påskdagen
11.00 mässa
Hyby nya kyrka

25/5 Kristi himmelsfärds dag
8.00 friluftsgudstjänst
Skabersjö mölla

17/4 Annandag påsk
13.00 konfirmation
Hyby nya kyrka

28/5 Söndag före pingst
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

22/4 lördag
13.00 konfirmation
Hyby nya kyrka
23/4 2:a söndagen i påsk
11.00 gudstjänst
Bara kyrka
25/4 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
29/4 lördag
13.00 konfirmation
Hyby nya kyrka
30/4 2:e söndagen i påsk
11.00 mässa
Bjärshögs kyrka

JUNI

4/6
Pingstdagen
11.00 mässa
Bjärshögs kyrka
7/6
OBS! onsdag
11.30 veckomässa
Värbygården

