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LEV - EFTERSOM VISSA FRÅGOR
INTE KAN BESVARAS AV GOOGLE

Jag satt på tunnelbanan till Solna igår. Solen sken, det var mycket folk i rörelse på
stan en fredag eftermiddag och i tågvagnen stirrade 90% av resenärerna ner i sina
mobilskärmar. Det kvittade om de var turister, arbetspendlare och skolungdomar.
Det kvittade också om de åkte själva eller i större grupper. Det var skärmen som var
första prioritet. Jag ska förresten tillägga att jag tittade på min då och då, men jag tog
mig också tid att se både människor och skyltar för att inte missa min station. Jag
hann också fundera över att det påstås att vi svenskar är världens mest privata folk.
Vi pratar inte med främlingar i onödan. Men vänner då?
Väl avstigen gick jag uppför trappan och ut i solen. Med siktet inställt på den skivbutik jag besöker med viss oregelbundenhet påbörjade jag min promenad. Nästan
framme gick jag förbi en yogastudio. Utanför stod en skylt och jag hann knappt läsa
klart innan jag tänkte att den frasen ska jag ta och använda, med en liten förändring.
I min tappning lyder den som rubriken; Lev - eftersom vissa frågor inte kan besvaras
av Google.
Det fick mig att återvända till att fundera över skärmtittandet på tunnelbanan. Vad
är det man tittar på? En och annan söker en adress, en tågavgång, information om
var man laddar sitt åkkort eller när Gröna Lund öppnar för säsongen. Många verkar
också ha fullt upp med förströelse och att dela saker i sociala medier kring vad de gör
i sin vardag. Som den gamle inbitne syntare jag är översvämmades mitt eget facebookflöde denna eftermiddag av kommentarer från både gamla och nyare bekantskaper som var på väg till Friends arena för att se Depeche Mode. Fullvuxna män
delade selfies med bandmedlemmarna och hela kvällen (och idag) postades det bilder
och filmklipp från konserten. Alla verkade upptagna av att visa att de var på väg dit,
där, eller trötta efteråt. Några enstaka skrev något annat...
En vän skrev en lång text om hur musik verkligen berörde honom i hjärtat som inget
annat. Att detta var det närmaste en religiös upplevelse han kom. En annan berättade om vilka textrader, vilka musikaliska passager och vilka låtar som framkallade
tårar. Av alla de där inläggen var det bara de två jag nämnt som lämnade bestående
intryck hos mig. Dels för att jag också känt så inför samma band och inför musik i
allmänhet. Men också för att jag tycker att det är så sociala medier bäst används.
Att sprida värme, glädje och känslor. Det glädjer mig också när människor hittar
mening i tillvaron som går bortom en rolig bild med en fyndig text, att bilen gått
genom besiktningen eller att lunchen var både snygg och god.
En annan musiker, John Lennon, skrev en gång: ”Livet är det som händer dig medan
du är upptagen med att göra upp planer.” Det är snart 40 år sedan,
men hade han levt idag hade han nog kunna byta ut ”göra upp
konfirmander
på stora torget
planer” mot ”surfa”. Så, glöm inte att leva också. Glad sommar!
i krakow
foto: j. ödemark
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Ansvarig utgivare: Ola Fornling
Redaktör: Jesper Ödemark
Tryckt av Kepa Tryck, Kävlinge
Nästa nummer ute fredag 1 september
Deadline tisdag 1 augusti
Upplaga: 3000 exemplar
Kyrknytt utkommer med 4 nummer per år och
distribueras till samtliga hushåll i Värby församling.

KONTRAKTSORIENTERING

Besök kontraktets kyrkor!

Nu har boken Bara kontrakts 27 kyrkor släppts.
Vill du ha ett exemplar så går det bra att köpa
i Värbygården för 50 kronor. Boken beskriver
kyrkorna i Bara kontrakt i ord och bild. Med
boken medföljer ett stämpelkort. Vid varje
kyrka finns en stämpel. När man besöker en
kyrka stämplar man sitt kort och kan på så
vis samla stämplar. Om man sedan lämnar
in kortet är man med i utlottningen av ett fint
pris. Om man inte vill köpa boken går det
bra att hämta ett stämpelkort och vara med i
tävlingen ändå.
19 juni till 9 juli är våra kyrkor öppna mellan
13 och 16. Tävlingen är igång till 1 augusti.
Välkomna in i våra spännande kyrkorum!

kyrkoherdarna
visar olika sätt att
ta sig till kyrkorna
foto: t. linde

Ola

SOMMARCAFÉ

Den 29 juni kör vi igång årets sommarcafé.
Varmt välkomna att tillbringa ett par timmar
med fika och samtal om stort och smått! En
präst kommer att finnas på plats.
Vi har öppet torsdagar mellan 14 och 16 och
håller på fram till den 17 augusti.

Marie

INVIGNING AV NYA
HUSET & 25-ÅRSKALAS

Hösten 1992 öppnades Värbygårdens kyrksal
och cafédel efter tillbyggnaden och det gör att
det i år är 25-årsjubileum. Samtidigt blir vårt
nya hus strax intill färdigt och personalen får
ändamålsenliga utrymmen och arbetsrum
som saknats i våra gamla lokaler.
Vad vore bättre än att kombinera jubileum
med invigning av och öppet hus i de nya
lokalerna? 2 september blir det höstmarknad
tillsammans med internationella gruppen.
Boka dagen redan nu så kommer det mer
information på affischer när det närmar sig
och komplett program i nästa Kyrknytt som
utkommer dagen före.

Jesper

boken finns
till försäljning
i värbygården
foto: o. fornling

gamla fasaden
har fått sällskap
av en ny
foto: j. ödemark

KONFARESA, KRAKOW
OCH KONTRASTER

drickapaus i
vårsolen på stora
torget i krakow...
foto: j. ödemark

...och väntan på
lokaltåget
till wieliczka
foto: j. ödemark

allvarliga och
uppmärksamma
miner i auschwitz
foto: j. ödemark

spänd förväntan
timmen innan
konfirmationen
foto: j. ödemark

Vi pratar ibland om tonåren som en resa mot
vuxenlivet. Mitt i detta infaller konfirmandtiden och under ”konfan” i Värby församling
reser vi inte bara mot vuxenlivet, utan också
andligt i upptäckandet av tron samt fysiskt i
och med vår resa till Krakow.
Resan mot vuxenlivet fortsätter, liksom den
andliga. Det enda vi riktigt hann avsluta var
Polenbesöket. Samtidigt vet vi att det bidrog
till att komma vidare i de andra fallen också.
Det märktes tydligt på ungdomarnas nedskrivna tankar efter hemkomsten. Väl hemma i
Sverige igen var flygrädsla, packningspanik
och rumskamratsprat överstökat. Kvar fanns
intrycken från en resa fylld av kontraster.
I år sken solen över oss, våren hade intagit
den medeltida stadskärnan och med dricka i
handen och jackan under armen hann vi uppleva massor under våra två dygn tillsammans.
I ena stunden stod vi på en perrong och väntade på ett lokaltåg för att i nästa befinna oss
hundratals meter under marken i de gigantiska
saltgruvorna i Wieliczka.
Det stora målet med resan var lördagens
besök i Auschwitz och Birkenau. Redan på
vägen dit kom frågorna i bussen. Alla har koll
på vad förintelsen är, det har både SO-lärare
och vi pratat mycket om före resan. Men när
vi lade milen bakom oss i bussen och närmade
oss platsen för den moderna historiens största
folkmord kröp allvaret över alla. Att gå genom
säkerhetsspärrar och plötsligt stå på en plats
där så många ofrivilligt avslutat sitt liv, det gör
något med en som människa.
Det var många som tog fasta på just det, att
det gjorde större intryck att se det på riktigt
och inte bara på bilder. De oändliga raderna
med kvarvarande ägodelar, de trånga barackerna utan värme och raderna av fotografier
av ansikten präglade av svält och sorg, det var
något som nämndes i de flesta utvärderingarna efteråt.
Trots den extremt tidiga väckningen på söndagen var det mestadels muntra, men trötta
ungdomar som styrde kosan mot flygplats
och mer än en slocknade tidigt på kvällen väl
hemma i Sverige igen.

Jesper

KONFIRMAND 2018?!

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 lovträffar och sommarläsning
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 kompis så se till att den gör detsamma.

Jesper
veckokonfa

Vi träffas två timmar, en dag i veckan under
skolveckorna med konfirmation i april-maj 2018.
Vi åker dessutom på en Polenresa tillsammans.

Intresseanmälan till
konfirmation 2017-2018
Veckokonfa måndagar 16-18
Veckokonfa tisdagar 16-18
Veckokonfa tisdagar 19-21
Veckokonfa onsdagar 16-18
Veckokonfa torsdagar 16-18
Veckokonfa torsdagar 19-21
Lovkonfa, vecka 44, 1 & 13
Sommarkonfa, vecka 31-33 (2018)

lovkonfa

Träffar under fyra timmar om dagen vecka 44,
2017 samt vecka 1 och 13, 2018.
Konfirmationen sker i april-maj 2018. Vi tar upp
samma saker som övriga grupper men den här
läsformen passar bra för dig som har mycket
aktiviteter under skolveckorna. Lovgruppen
följer också med till Polen.

sommarkonfa

Läsning under fyra timmar om dagen vardagar
vecka 31-33, 2018. Vi tar upp samma saker som
övriga grupper men den här läsformen passar
bra för dig som har mycket läxor eller aktiviteter
under terminerna. Vi åker också med till Polen
under våren. Konfirmation 18 augusti 2018.

Skicka din anmälan till:
sms/mms:
mejl: 		
snigelpost:
		

070-5679432
jesper.odemark@svenskakyrkan.se
Jesper, Värby församling
Värbyängen 200, 23364 Bara

namn: ___________________________________
personnummer: __________________________
adress: __________________________________
_________________________________________
mobilnummer (konfirmandens):
_________________________________________
mobilnummer (vårdnadshavares):
_________________________________________
_________________________________________
kompis: __________________________________
Plats för tilläggsinfo: ________________________

MUSIK I SKYMNINGEN

Välkommen till årets upplaga av vår uppskattade sommarkonsertserie i fyra av våra
kyrkor. Som alltid bjuds det på ett varierat
och spännande program där förhoppningsvis
de flesta smakriktningar ska finna något av
intresse. I år bjuds det alltifrån svenska sommarsånger och klassisk musik till folkvisa och
sydstatsdoftande blues. Dessutom är det som
alltid fri entré. Varmt välkommen att besöka
våra vackra kyrkor i den svenska sommarkvällen!

Värby församling
Musikalisk Sommarskrud

lena wismar och
kjell-ove dahlman
gästar skabersjö
foto: privat

Ett program som väver ihop både gammalt
och nytt, folkvisa, klassiska pianostycken,
musikaler m m.
Med sånger, pianosolo och dikter väntar en
musikalisk och poetisk resa.
Medverkar gör Kjell-Ove Dahlman och Lena
Wismar, en duo som samarbetat i mer än 20
år. Kjell-Ove som varit anställd på Musik i
Skåne och Lena som frilansande sångerska
möttes i ett projekt som arrangerades av
Musik i Skåne och hette ”Musik i vården”.
Där fick de mersmak och har sedan dess fortsatt att samarbeta. De har varit ett återkommande inslag i Värby församling.

28/6 Skabersjö kyrka 19.00
Himlen har landat

– Bo Setterlind i ord och ton
Bo Setterlind är älskad av en stor trogen publik för sin träffande iakttagelseförmåga, sin
glädje, sitt trösterika budskap och sin aldrig
sviktande tro på poesins värde. Ett urval av
Bo Setterlinds dikter, sånger och psalmer
blandas med en kortare levnadsteckning i
detta program tillsammans med Catherine
Jeppsson.

12/7 Hyby gamla kyrka 19.00

catherine
jeppsson sjunger
bo setterlind
foto: pressbild

Svenska sommarsånger

Lukas Gustafsson, baryton, kommer från
Ängelholm i nordvästra Skåne. Han har
just gått klart sitt andra år på Sundsgårdens
folkhögskola, söder om Helsingborg och är
regelbundet anlitad som solist i både sakrala
och profana sammanhang. Denna kväll blir
det några svenska sommarsånger och kanske
något mer som passar en svensk sommarkväll.

26/7 Bjärshög kyrka 19.00
Bara blues

Steve Grahn och Mattias Malm spelar blues
och är djupt rotade i genren och har vunnit
flera internationella utmärkelser för sin musik.
Med sig i bagaget har de både individuella
och gemensamma skivsläpp och de spelar
regelbundet på festivaler och ger också enskilda konserter. Den här onsdagen kommer
de till Värby församling och utlovar en resa i
bluesens historia med berättelser och sånger
från den amerikanska södern blandat med
eget material.

9/8 Bara kyrka 19.00

lukas gustafsson
sjunger i bjärshögs
kyrka 26 juli
foto: pressbild

sommaren
avslutas med
blues i bara kyrka
foto: pressbild

VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKSAMHET

Merparten av våra aktiviteter sker i Värbygården i Bara. Näst sist i Kyrknytt finns kontaktuppgifter
till ansvariga. Uppdateringar 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.
Terminsstart 4 september.

Kerstin & Hans
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 börjar 4 september.

Hans

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 6
september.

Hans

UNG & TONÅR
Konfirmand

Du som närmar dig konfirmandålder kan läsa
mer om detta på sida 4-5. Vi erbjuder många
olika tider och dagar för konfirmation. Hoppas
du också vill vara med. Inbjudan till nästa års
konfirmandträffar kommer under 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.
Terminsstart 25 augusti.

Hans

Ungdomsgruppen
Du som nått konfirmandåldern eller längre är
välkommen till ungdomslokalen för prat, fika,
allvar och skämt. Vi träffas kvällstid 18.30-21
(dag är beroende av konfirmandtiderna).
Terminsstart 17 augusti. 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. Terminen
startar 5 september. Anmälan till mig (se adress
näst sista sidan.)

Ungdomsgruppen - Film
Varannan gång ungdomsgruppen träffas ser vi
film, fikar och pratar om filmen. Öppet för dig
som är 14-25 år. Vi träffas första gången 31/8
18.30-21.00. Hoppas vi ses!

Jesper

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 startar 6 september.

Hans

VUXEN
Kyrkokören

En blandad vuxenkör som övar tisdagar 19.00.
Vi hälsar nya sångare välkomna! Start igen till
hösten. Tider och uppgifter om vem som kommer att vara körledare står i nästa nummer.

Värby församling

Filmklubben

Stickcaféet

För åldrarna 26-97 år utvalda söndagar 14-17.
Vi ser en film och efteråt bjuds fika och samtal.
Höstens första gång är 3 september. 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 som 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

DAGLEDIG & ÄLDRE

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.
Terminen startar 11 september.

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 & Marianne

Sångiorerna

Kyrknytt & hemsidan

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! Start igen till
hösten. Tider kommer i nästa nummer.

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

Värby församling
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. Vill
du vara med? Kontakta mig.

Mats

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

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.
Vi träffas onsdagar jämna veckor 13-15 under
terminerna. Vill du prova på så kontakta mig
innan så vi inte är ute på äventyr då du tänkt
komma. Vi ses igen 6 september.

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. Se baksidan för tider.

Värby församling

KÖRVÅREN

hans under
framförandet av
musikalen daniel
foto: g. nordström

sångsugna barn
väntar på sin tur i
skabersjö
foto: h. nordström

Ett stort tack för till alla körsångare och körföräldrar! Terminen har bjudit på många olika
saker. Himlakören har sjungit på fastekampanjen, de har haft änglagudstjänst i Skabersjö
kyrka och varit på utflykt i Bjärshögs kyrka.
Under våren har Lena och Marie berättat
berättelser ur Gamla Testamentet och sedan
har vi samtalat och pysslat kring historierna.
Terminen avslutades med en konsert i Bara
kyrka.
Änglakören rivstartade terminen med att
sjunga på en dopdroppegudstjänst i januari.
Sedan sjöng de på fastekampanjen tillsammans med de andra körerna. I mars månad
var det sång och teater som stod på programmet i form av musikalen Daniel i lejongropen.
Änglakören har sedan sjungit på Påskdagen
och på valborg i Bjärshögs kyrka. Terminen
avslutades med en konsert tillsammans med
Heavenly Voices i Bara kyrka.
För Heavenly Voices var terminens stora mål
musikalen Daniel i lejongropen. Alla i kören
fick en egen sångroll som de övade på med
stort engagemang. Det blev en bejublad föreställning i mitten av mars. Kören har sedan
sjungit på Påskdagen och vid en dopdroppegudstjänst. I maj var Heavenly Voices och
Änglakören på utflykt i Aggarp där vi fick se
på hästar och andra djur. Terminen avslutades
med en körkonsert i Bara kyrka tillsammans
med Änglakören.

Hans
ibland är det lurigt
att veta vem som
ska ha mikrofonen
foto: m. börjesson

lejonen verkar
redo för sin insats
i lejongropen
foto: g. nordström

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. Under sommaren är det
uppehåll och nästa familjegudstjänst är den 3
september i Hyby nya kyrka under mässa för
alla.

Hans

TANDALA

En del av församlingens internationella arbete
är Tandalaprojektet. Tandala står för Tanzania-Svedala och startade i Svedala skolor för
ungefär 20 år sedan. Genom faddrar hjälper
föreningen bl a barn i fattiga familjer att
kunna gå i skolan. För ca tre år sedan kom
Värby församling med i projektet och hittills
har församlingen samlat in 87 000 kr vid olika
sammankomster - så många bäckar små...
Insamlade bidrag har gått till mat till många
fattiga familjer i byarna. Det har också gått
till material och inredning till en liten kyrka.
Tre flickor har kunnat bo på sin skola tack
vare hjälp från församlingen.
Föräldrar till handikappade barn har efter
lång kamp äntligen lyckats få igenom att
deras barn får gå i skolan. 20 elever undervisas nu i ett litet klassrum på Yombo Primary
School. Med bidrag från Värby församling
har skolbänkar tillverkats. Som framgår av
bilden syns det var hjälpen kommit ifrån.
Församlingen bidrar också till skollunch
(bestående av majsvälling, ibland smaksatt
med lite bär). Pedagogiskt material och hygienartiklar m m har köpts in. Ytterligare insatser
till dessa barn behövs framöver.

en skolbänk i
nzega, tillika ett
insamlingsresultat
foto: tandala

Ann-Christine Olsson

BUFF

I mars varje år går Barn och Ungdsomsfilmfestivalen av stapeln i Malmö. I år fick jag
förmånen att vara en av jurydeltagarna som
utsåg vinnaren av Svenska Kyrkans ungdomsfilmpris. Vårt val föll på dansk-isländska
”Hjartasteinn” som har svensk premiär i
sommar. En vacker, mörk, dubbelbottnad och
stark film. Om du inte själv går och ser den så
lär den dyka upp under en kommande filmkväll med filmklubben.

konfirmandposörer
500 meter under
marken i polen
foto: j. ödemark

Jesper

PÅSKVISNINGAR

Veckan före påsk hade vi påskvisning för barn
i åldern 6-10 år på Värbygården. Ungefär 200
barn besökte oss och vi berättade om våra
kristna traditioner och påskens olika händelser.

Jesper, Mats & Hans

påskberättelsen
återberättas för
besökarna
foto: h. nordström

pyssel kopplat
till dagens
berättelse
foto: h. nordström

lena i
berättartagen
hos miniorerna
foto: h. nordström

påskpyssel
visas stolt upp
inför kameran
foto: h. nordström

det var nyligen
påsk - för visst är
det väl påskliljor?
foto: h. nordström

FRÅGESPALTEN

Varför firar vi påsk? Vad har det med oss att göra
idag att Jesus dog på ett kors och sedan uppstod?
När jag varje år firar påsk så fördjupas min
kristna tro. Låt mig bli lite personlig. 2017
firade jag Palmsöndagen i Bara kyrka som
kyrkobesökare med min familj strax efter
det fruktansvärda terrordådet i Stockholm. I
berättelsen om hur Jesus rider in s om fredens
kung hämtade jag kraft och tänkte på att han
är motpolen till våld och terror. I hans fotspår
följer kärlek, frid och fred till skillnad från terrorismens fotspår av skräck, död och terror.
På skärtorsdagen fick jag glädjen att fira
tillsammans med kollegor och församlingsbor
på Värbygården. Mässan blev en bordsgemenskap där vi delade nattvardens bröd och
vin med varandra för att sedan äta soppa.
Högtidligheten i musik och böner varvades
med allmänt småprat kring bordet. För mig
blev gemenskapen viktig den kvällen. Glädjen
att tillhöra en församling i Kristi namn som
är öppen och välkomnande blev tydlig för mig.
Långfredagen ledde jag gudstjänsten i Hyby
gamla kyrka. Det blev starkt och allvarligt.
Jag kände en frustration och ilska över hur
Jesus plågades och dödades. Även vetskapen
om min egen död blev närvarande. Jag vet
inte hur den kommer att se ut, vilket skrämmer mig ibland. Men jag vet att Gud själv
har varit där och kommer att finnas med mig
även i mörker, plåga och död.
Påskdagen firades som besökare i Öljehults
kyrka i Blekinge. Jag fick förmånen att fira
både med min pappa och min son. Kyrkorummet flödade i ljus och vi fick ropa att
Kristus är uppstånden! Hans seger blir också
vår.
Annandagen höll jag konfirmation i Hyby
kyrka. Lärjungarna möter Jesus och sänds ut
i världen. Att 2000 år senare sända ut dessa
tonåringar gav viktiga perspektiv – Kristendomen lever även här och nu i vår värld. Jesus
död och uppståndelse har skänkt hopp och
kraft och fortsätter att göra det.
Med denna lilla berättelse hoppas jag svara på
din fråga. Du är välkommen till kyrkan nästa
påsk för att själv uppleva detta livsavgörande
drama!

Ola

PERSONALNYTT

Nu är det äntligen klart! Med glädje och
positiv förväntan säger vi välkommen till
Malin som nu börjar sin tjänst hos oss. Hon
kommer att dela på prästuppgifterna med
mig och Mats, men ha ett speciellt ansvar för
barn och familjearbetet. Om ni vill vara med
när Malin välkomnas så kan ni komma till
Hyby Nya kyrka den 3 september klockan 11.
Här nedanför skriver hon några rader om sig
själv och det är värt att notera att prästerna i
vår församling har helt olika profiler gällande
vilket fotbollslag man hejar på!

Ola

MALIN FLYTTAR ”HEM”

Hej, jag heter Malin Thoresdotter Jonsson
och blir den nya prästen i Bara med flera
orter.
De senaste 10 åren har jag arbetat i Himledalens församling som ligger öster om Varberg och väster om Ullared i norra Halland.
Jag har trivts mycket bra i församlingen. Min
man Jonas är lärare och våra barn Daniella
och Tuve har hunnit bli 15 och snart 13 år.
Det är dags att flytta tillbaka till Skåne och
det blir till Lund igen. Bara ligger inte så långt
ifrån min födelseort; Sturup.
Det ska bli roligt att få lära känna en ny församling och ert bidrag till hopp och tro.
Jag trivs när familjen är omkring, i stallet med
hästarna och att läsa andlig litteratur, natur,
miljö etc.
Jag hejar på HV71 och HIF (även om de nu
tillfälligt halkat ner i annan division).
Största utmaningen just nu är att sortera och
minska ner allt från prästgården och flytta
till en fyra (vi behöver ju inte mer…). Och så
hoppas jag att barnen ska finna sig väl tillrätta.
Med förhoppningar om att vi ska trivas tillsammans!

malin börjar
sin tjänst hos oss
i augusti
foto: privat

det blev trångt
i värbygården i
mars då...
foto: j. ödemark

Malin Thoresdotter Jonsson
dick harrison
berättade om
skånska korståg
foto: j. ödemark

KYRKOHERDENS SPALT

den blomstertid nu
kommer... till hyby
nya kyrkogård
foto: g. nordström

genrep inför
en av vårens
konfirmationer
foto: j. ödemark

marianne och
körbarn efter
pilgrimsvandring
foto: o. fornling

När jag skulle skriva förordet till bokslutet
för 2016 så började jag med orden: Ursäkta
röran – vi bygger om. Meningen syftade på de
många byggen som församlingen ägnat sig åt
på senare tid - kyrkorenoveringar och församlingshemsbygge. Kontentan i mitt förord var
att det trots allt inte har varit så rörigt som
man skulle kunna tro, utan trots allt byggdamm
så har vi kunnat fokusera på vår grunduppgift
och mött människor för undervisning, diakoni,
gudstjänst och mission.
Men när jag har suttit i byggbodar och klättrat
på ställningar har jag funderat en del på bygge
som metafor för livet. Det görs ett stort arbete
innan ens huset kan byggas med markarbete,
gjutning, och annat. Så småningom kommer
väggar och tak på plats och sedan kommer
fönster, dörrar och diverse utsmyckning. Det
är först då som människor uppmärksammar
huset och kommenterar hur det ser ut. Ingen
kommenterar grunden och säger; Vilken fin
grund det är på det här huset! Samtidigt vet
man att om inte grunden är intakt finns inget
av det andra heller.
Jag tänker att tron på Gud kan fungera som
en sådan grund. Den syns kanske inte på
utsidan, samtidigt är den ett fundament som
skapar hållfasthet och förutsättningar för hela
livet. Struntar vi i att underhålla grunden
riskerar byggnaden att rasa. Jesus kallade sig
vid ett tillfälle för hörnstenen. Jag försöker
vila i den bilden och känner att även om allt
ibland kan kännas svajigt så finns det något
grundläggande i min tro som ingen kan rucka
på. Det gäller också i församlingens och kyrkans liv. Så länge vi beaktar hörnstenen
så kan vi lugnt bygga vidare.

Ola

UR BILDARKIVET

Numrets arkivdykning kommer från Öppets
hus utfärd till Skånes djurpark i maj 2007.
En fin och solig dag som uppenbarligen sög
musten ur en del av deltagarna.
ur bildarkivet 2007
trötta hjältar under
vårterminsutflykt
foto: arkivet

Jesper
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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
vaktmästare Eva von Appen-Engström
070-8442208 eva.von.appen.engstrom@svenskakyrkan.se
vik. församlingshemsföreståndare Marie Börjesson
070-8402348
kyrkomusiker Karna Bertilsson (ej i tjänst sommaren 2017)
vikarierande kyrkomusiker Gustav Thulin
076-6440973 gustav.thulin@svenskakyrkan.se
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@svenskakyrkan.se
barnledare och vikarierande musiker Hans Nordström
0730-622174 hans.nordstrom@svenskakyrkan.se
präst Malin Thoresdotter Jonsson (fr o m 28/8)
malin.t.jonsson@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

JUNI

JULI

AUGUSTI

4/6
Pingstdagen
11.00 mässa
Bjärshögs kyrka

2/7
3:e sön. i trefaldighet
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka

6/8
8:e sön. i trefaldighet
11.00 gudstjänst
Bjärshögs kyrka

7/6
OBS! dag & plats
11.30 veckomässa
Hyby gamla kyrka

9/7
4:e sön. i trefaldighet
11.00 gudstjänst
Bara kyrka

13/8 9:e sön. i trefaldighet
11.00 mässa
Bara kyrka

8/6
torsdag
14.30 gudstjänst
Solgården

16/7 Apostladagen
11.00 mässa
Bjärshögs kyrka

15/8 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

11/6 Heliga trefaldighets d.
11.00 mässa
Bara kyrka

23/7 6:e sön. i trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

20/8 10:e sön. i trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

18/6 1:a sön. i trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

30/7 Kristi förklarings dag
11.00 mässa
Skabersjö kyrka

27/8 11:e sön. i trefaldighet
11.00 gudstjänst
Bara kyrka

20/6 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
23/6 Midsommarafton
11.00 friluftsgudstjänst
Killehuset, Bara
24/6 Midsommardagen
13.00 friluftsgudstjänst
Skabersjö slottspark
Samling vid Skabersjö kyrka 12.30
om du vill ha hjälp att hitta.

29/8 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

SEPTEMBER

3/9
12:e sön. i trefaldighet
11.00 mässa för alla
Hyby nya kyrka

25/6 Johannes Döparens d.
11.00 gudstjänst
Bara kyrka

UPPTAKTSGUDSTJÄNSTEN BLIR MÄSSA FÖR ALLA

Av tradition har vi startat höstens verksamheter i församlingen i samband med en gudstjänst i Hyby
nya kyrka. Då har vi haft information för nya konfirmander med föräldrar, välkomnat nya medarbetare och satsat lite extra på själva gudstjänsten.
Eftersom den riktiga starten för olika verksamheter ofta varit tidigare byter vi nu namn till ”Mässa
för alla” och lovar att den ska präglas av enkelhet och förklarande moment för dig som inte är så van
kyrkobesökare eller som helt enkelt gärna firar gudstjänst tillsammans med andra i alla olika åldrar.
I år hälsar också vi vår nya präst Malin välkommen till församlingen, några av körerna medverkar i
gudstjänsten och precis som vanligt står konfirmandarbetslaget redo att informera om ”konfan” i vår
församling under det kommande året. Välkommen!

3/9 Hyby nya kyrka 11.00 Boka också lördagen redan nu, se sida 3!

