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GODA FRUKTER

Glädje, ödmjukhet, frid och kärlek. Låter himmelskt och gott och är det också. Men
så svårt att uppfylla. Jag valde fyra av Aposteln Paulus frukter. Paulus kallar de för
frukter, de goda egenskaper som kommer till oss som en gåva från den heliga anden.
Paulus ger nio exempel på positiva egenskaper som gör oss människor till bättre…
människor.
Jag valde ut fyra av dem för att fundera kring dessa ord som verkar lätta att ta till sig
men svåra att leva upp till. Gud vet vad som är bäst för oss människor. Gud ger oss
genom sin ande ord som vi ska omvandla till ledstjärnor i våra liv för att både vi, våra
medmänniskor och Gud ska må bättre. Då kan det vara viktigt att fundera kring dessa.
Det finns människor som går skrattkurser, där man skrattar hela tiden för att man
ska träna sig i att vara glad. Det kan vara en variant, men det kanske måste komma
inifrån för att vara bestående. Jag tänker mig att glädje över livet och glädjen över
gemenskap föder ny glädje som vi kan dela med oss av.
Glädjen av att vara i ett sammanhang är betydelsefullt. Se dig om efter sammanhang
om du inte har något. Se om vi har något i kyrkan som kan passa dig.
Ödmjukhet får man träna sig i, hela livet egentligen. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Hmm, det verkar
svårt. Men om vi släpper prestige, om vi sänker garden, då tror jag vi närmar oss. Då
leder det oss in i en frid som kan genomsyra det vi känner och gör. Frid, detta fornsvenska ord som kommer ur fred. Kanske det är poängen, att skapa fred både med
sig själv, sina medmänniskor och Gud. Ofta är vi obstinata mot dessa tre nämnda.
Men med glädje, ödmjukhet och frid så kommer vi nära.
Kärlek är det fjärde ordet som jag låter anden förmedla. Kärlek, allt omfamnas av
detta ord, denna frukt, detta allt. I bibeln sägs det att Gud är kärleken. Så allt som
kommer från Gud präglas av kärlek. Den största kärleken som Gud gav oss är att
han sände sin son Jesus till oss. Detta för att visa sin kärlek till oss. Det är en stor
glädje att vi får ha Jesus som en vägvisare, det gör oss ödmjuka inför Gud och hela
skapelsen. När vi litar på Jesus och hans ord känner vi frid. Allt detta kan uppnås
om vi litar på den kärlek som vi möter i Gud och de människor som för denna kärlek
vidare. Då finner vi äkta glädje.
Jag tror vi ska försöka våga se kärleken, den finns överallt, även inom oss. Att våga
närma sig kärleken kan vara svårt för en del. Att närma sig Gud kan vara svårt för en
del. Paulus får tala en stund om kärleken och Gud; Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med
sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Gud är kärlek så
dessa beskrivningar gäller Gud också. Genom kärleken blir vi
utsidan: färgglada, ödmjuka och känner frid.
explosionspyssel
på öppet hus
foto: h. nordström
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KONFIRMAND 2018?!

Du som går i åttan eller högre och inte redan är
konfirmerad är välkommen att anmäla dig nu.
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 och vi träffas i
Värbygården i Bara.
Skicka in nu, för vi 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. Onumrerade anmälningar
behandlas sist. Jag kan inte garantera att alla grupper blir av då detta beror på deltagarantal och
hur valen fallit.

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: ________________________

VALET - SÅ FUNKAR DET

Kommer ni ihåg gungbrädorna från lekparkerna
när ni var små? Så kan man tänka sig Svenska
kyrkan. Tanken är att det ska finnas en jämnvikt
mellan å ena sidan vigda teologer som har det
speciella ansvaret att vara präster och å andra
sidan demokratiskt valda individer med skiftande bakgrund och yrkeserfarenhet. På fackspråk kallas det för ”den dubbla ansvarslinjen”.
Man kan ha många åsikter om kyrkovalets
utformning och relevans, men i grunden är dess
funktion att upprätthålla denna vackra och hållbara tanke.
Lika lite som jag vill ha en kyrka styrd av fackteologer så vill jag inte heller ha en kyrka utan
vigda präster med den speciella kompetens som
de besitter. Därför är det viktigt att du använder
din röst! Med den kan du säga din mening
gällande vilka förtroendevalda som ska representera kyrkan i kyrkofullmäktige (vi i Värby
församling), stiftsfullmäktige (Lunds stift) och i
Kyrkomötet som är den nationella nivån.
Om du har fyllt 16 år har du rösträtt. Din röst
väger tungt i detta val. Förra valet låg valdeltagandet på cirka 13 procent, vilket gör att varje
röst påverkar mer än i våra andra val. Du kan
lyfta fram tre kandidater från valsedeln genom
att sätta kryss framför kandidaten eller kandidaterna.
Mellan den 4 och den 16 september kan du
förtidsrösta under expeditionens öppettider, samt
på lördagar mellan 10 och 12. På valdagen har
vi öppet på Klågerupsskolan mellan 8 och 11
samt mellan 15 och 18. Värbygården är öppen
på valdagen mellan 8.30 och 10.30, 12 och 14
samt 18 och 20. Gudstjänsten den dagen firar vi
på Värbygården, så varför inte kombinera gudstjänstfirande med röstning?
Din röst gör skillnad och inte minst så hjälper
den till att hålla den demokratiska traditionen
vid liv. I dessa tider är inte det självklart. Om du
inte vet vad du ska rösta på, så kan du läsa mer
om nomineringsgrupperna i Kyrknytt (se nästa
uppslag, red:s anmärkning). Vill du veta mer
- kontakta kandidaterna! De är till för dig och
svarar gärna på dina frågor om vad de vill.
Min bön och förhoppning - ett val som bygger
upp vår kyrka så att hon frimodigt kan möta
framtiden!

Ola

FLER FRÅGOR & SVAR

När är kyrkovalet? Söndag den 17 september 2017
är det val i Svenska Kyrkan.
Vad väljer vi till? Vi väljer kyrkofullmäktige i
Värby församling. Här bestäms ramarna för den
verksamhet som finns nära dig. (vita valsedlar)
Vi väljer stiftsfullmäktige i Lunds stift. Dess
främsta uppgift är att stödja församlingarna i
deras verksamhet och förvaltning genom expertis
inom flera områden. (rosa valsedlar) Vi väljer
också kyrkomötet. Det beslutar om kyrkans
gemensamma frågor. (Gula valsedlar)
När kommer röstkorten? De röstberättigade får sitt
röstkort i dagarna runt Kyrknytts utdelande.
Hur förtidsröstar jag? Du kan förtidsrösta, på orter
över hela landet, under perioden 4-17 september.
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns en
karta med alla röstningslokaler och öppettider.
Om du saknar ditt röstkort kontakta i första
hand expeditionen i Bara, men det går även att
få ett nytt röstkort på andra orter. Då måste du
kunna legitimera dig.
Hur fungerar budröstning? Du behöver ett brevröstningspaket för att budrösta. Röstkortet ska tas
med när budet lämnar in brevrösten i din vallokal eller en röstningslokal i församlingen.
Hur gör jag på valdagen? På röstkortet står i vilken
vallokal du kan rösta och öppettiderna. Du ska
ha med dig ditt röstkort eller legitimation.
Du tar valsedlar och får valkuvert av en valförrättare. Du går in bakom en ledig skärm och
lägger dina utvalda valsedlar, en i varje kuvert.
Du legitimerar dig och lämnar kuverten till
valförrättaren.
Om jag förlorat mitt röstkort då? Du kan få ett nytt.
Kontakta i första hand expeditionen i Bara.
När presenteras valresultatet? När vallokalerna
stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir
klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen
har stiften.
Finns röstkortet på andra språk? Ja, röstkortet finns
översatt till alla de officiella språken i Sverige
samt till Engelska, Spanska, Tyska, Franska,
Tigrinja, Arabiska och Farsi. Översättningarna
publiceras på svenska kyrkans hemsida om valet.
Var hittar jag mer information?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och Svenska kyrkans Valservice på telefon 018-16 96 00.

Jesper

LILLA FRÅGESPELET OM VALET
Är du
medlem i
Svenska
Kyrkan?

Har du fått
ditt röstkort?

nej

Vad bra - då
hoppas vi att
du tänker ta
chansen att
påverka!

nej

Vet du vart
och när
du ska gå
för att rösta?

ja
Läs mer om
vad dina lokala
alternativ vill
på nästa sida.

Då finns möjligheten
att rösta via
ombud!

ja

ja

nej

ja

Expeditionen
har öppet 4-16
september, tider här brevid.

nej

ja
nej

Vet du i
vilka val du
har rösträtt?

ja

(se röstkortet)

Kan du ta
dig till Bara
för förhandsröstning?

ja

Värbygården
& Klågerupskolan

ja
Men inte
röstar du
väl bara av
gammal vana?

ja

Har du
möjlighet
att rösta på
valdagen?

nej

ja
Kontakta
expeditionen
i Bara för att
bli medlem!
(040-440064)

Församling,
stift och
kyrkomöte.
Vill du
påverka?

nej

Då får du
kanske inte
rösta. Ring om
du är osäker.
(040-440064)

ja

Har du planer
på att bli
medlem innan
17 september?

ja

nej

nej

Vad tråkigt,
då blir det
inget val för
dig i år...

nej

ja

Har du fyllt
sexton år
senast 17
september
2017?

Budet röstar
som du vill och
för din räkning
på valdagen.

nej

Ditt ombud
bestämmer
väl inte hur
du ska rösta?

nej

ja

nej

Vänd blad och var med och påverka valet 17 september i din församling, ditt stift och din kyrka!

FÄDERNAS KYRKA

Svenska kyrkan med sin kristna tro och tradition
har format många av våra seder och bruk, många
av våra lagar och ideal. Den har format oss, och
vi har fått den i arv att förvalta och forma efter
vår tid. Men tidsandan är flyktig, och det finns
det som är evigt. Därför vill vi ha en kyrka för
sin tid, men inte av sin tid. Fädernas kyrka är
Sverigedemokraternas kyrkopolitiska gren.
Vi vill ha en kyrka som står fast i den kristna
tron och traditionen, som står över partipolitik
och politisk aktivism. Vi vill ha en kyrka som
värnar traditioner, inte en som går i spetsen för
att bryta normer. Vi vill ha en kyrka som är ett
stöd för samhället och demokratin, inte en som
motarbetar myndigheter genom att gömma
människor undan lagen. Vi vill ha en kyrka som
sprider det kristna budskapet, inte en som gömmer sitt kors hellre än förargar människor med
en annan tro. Kyrkan ska använda sina resurser
för egen verksamhet, inte för att finansiera andra
religioners verksamhet eller husbyggen. Kyrkan
ska kämpa för sin och den kristna traditionens
särställning i Sverige.
Fädernas kyrka vill bistå nödlidande här hemma
och i världen, inte minst kristna som förföljs för
sin tro, men vi anser inte att massinvandring och
allmän amnesti är en påkallad kristlig gärning.
Kyrkan har i sin ägo byggnader och föremål av
omistligt värde, och stor vikt ska läggas vid deras
skötsel och förvaltning, så att de blir tillgängliga
för oss och kommande släktled. Slutligen kan
kyrkan ta bättre hand om sin personal.

KYRKANS VÄL

Kyrkans val - Kyrkans väl är en grupp församlingsmedlemmar med intresse och engagemang
i Värby församling. Under pågående mandatperiod har vi aktivt medverkat till att utveckla
församlingen för att möta den moderna tidens
krav på en folkkyrka. Vi vill möta framtiden med
kunnig och engagerad personal samt arbeta för
att våra byggnader och kyrkogårdar hålls i ett
gott skick.
Vår kyrka är alltid öppen för alla. Även om du
inte går i kyrkan så finns vår verksamhet och
personal för dig om och när du vill.
Vår kyrka för ut kristna värderingar, värnar om
etik och medmänsklighet och tar aktivt del i
samhällslivet.
Kyrkans Väl vill:
att predikan, bön, psalmsång och övrig musik
flätas ihop i gudstjänsten till lättförståelig liturgi,
som förenar både nya och traditionella tankar.
att vi har en bred musikverksamhet - musik i
gudtjänster, körer och konserter.
att församlingen erbjuder verksamheter och
upplevelser för alla åldrar.
att barn och ungdomar känner att de tas på allvar och verksamheten för dem bedrivs på deras
villkor. Konfirmationen ger ungdomarna möjlighet att reflektera över livets stora frågor.
att du, som vill låta döpa ditt barn, vigas eller
begrava en anhörig, får göra det i den kyrka som
du känner dig mest knuten till.
att Värby församling förblir en egen församling
med närhet till medlemmarna.
värna och stärka kyrkans roll i det moderna
samhället.
kontakt: Torbjörn Sköld, 0709-678665
mejl: torbjorn.skold@hotmail.com

VÄRBY FÖRSAMLINGS BÄSTA

Värby Församlings Bästa är ett glatt gäng som
arbetar för församlingens bästa utan några
partipolitiska kopplingar.

Vi arbetar för…
kyrkans budskap och värderingar i fokus.
bevarandet av vårt kulturhistoriska arv.
ett lärande genom kyrkohistoriska vandringar i
våra kyrkor.
global och lokal hjälpverksamhet.
ett bredare musikutbud, allt från traditionell
kyrkomusik till modern gospel.
ungdomsmentorer för konfirmander.
att våra ungdomar skall känna en delaktighet i
församlingen och se kyrkan som en naturlig del
av sin vardag.
att Värbygården skall vara en mötesplats för alla.
att kyrkan skall synas mer i vardagen, vara
delaktiga i samhället och samarbeta med ideella
föreningar och krafter.
att Värby skall växa och förbli en egen församling.
en fortsatt god utveckling i kyrkans verksamheter genom att aktsamt och ansvarsfullt hålla
en god balanserad ekonomi.
Vi alla möter kyrkan under vår livstid genom
dop, konfirmation, bröllop eller begravning och
visst är det också så att vi gärna söker oss till kyrkan vid högtider och katastrofer. Kyrkans värderingar är något vi alla är uppväxta med och även
om vi inte besöker kyrkan så ofta bär vi ändå
kyrkans värderingar inom oss.
Kort sagt; Värby församling - en öppen famn i
vardagen. Vi hoppas på din röst 17 september!
Facebooksida:
Värby Församlings Bästa
mejl: 			varby@predika.nu

DESSA STÄLLER UPP...
...i din församling

Inför valet har varje nomineringsgrupp lämnat
in listor över sina valbara kandidater. Här till
vänster hittar du deras tankar om hur de vill se
kyrkan styras de närmaste åren och här nedanför
hittar du namnen på alla valbara kandidater följt
av plats på valsedeln.

Fädernas Kyrka:
Tommy Rosenberg (1)

Kyrkans Väl:

Bakre raden från vänster:
Torbjörn Sköld (2), Carl Gustaf Ohlson (12)
och Carin Falck (3).
Främre raden från vänster: Birgitta Delring (9),
Rita Lindsjö (11), Sverker Nordgren (1),
Göran Jepsson (7) och Ann Christine Olsson (4).
På bilden saknas: Jan Holmerup (5),
Liselotte Fagerström (6), Carina Lindhe (8),
Torsten Paulcén (10), Morgan Levin (13)
och Marianne Asklund (14).

Värby Församlings Bästa:

Stora bilden från vänster: Niclas Andersson (5),
Camilla Norden (10), Sven Jönsson (9), Richard
Wallin (2),
Amie Ekbladh (1), Magnus Ekbladh (12)
och Ingrid Mårtensson (6).
Små bilderna från vänster: Gunilla Peterson (7),
Peter Olsson (3), Jenny Friberg Thörnquist (8),
Jonny Grimbe (13), Nathalie Andersson (11)
och Paul Petersson (4).

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 & Ann-Sofie

UNG & TONÅR
Konfirmand

Du som går i konfirmandtankar hittar anmälningslapp på sida tre. Vi erbjuder många olika
tider och dagar för konfirmation men välj flera
alternativ då alla inte blir av. Har du frågor kring
konfirmation får du gärna höra av dig till mig.
Mejladress och telefonnummer hittar du på näst
sista sidan. Veckoträffarna börjar vecka 36 i
Värbygården i Bara.

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.

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). Håll
utkik eller hör av dig om dag. 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.)

Hans & Malin

Ungdomsgruppen - Film
Varannan gång ungdomsgruppen träffas ser vi
film, fikar och pratar om filmen. Öppet för dig
som är 14-25 år. Vi träffas kvällstid 18.30-21
(dag är beroende av konfirmandtiderna). Håll
utkik eller hör av dig om dag. Hoppas vi ses!

Jesper

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 & Ann-Sofie

VUXEN
Kyrkokören

En blandad vuxenkör som övar tisdagar 19.00.
Vi hälsar nya sångare välkomna!

Ann-Sofie

Filmklubben

Stickcaféet

För åldrarna 26-97 år utvalda söndagar 14-17.
Vi ser en film och efteråt bjuds fika och samtal.
Höstens träffar är 3/9, 8/10, 12/11 och 10/12.
Välkommen!

Jesper

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

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
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. Vill
du vara med? Kontakta mig.

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 & Malin
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

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.

Värby församling

VÄRBYKVÄLL

bengt roslund
gästar värbykväll
i bara
foto: c. hall

snålblåst under
friluftskonsert vid
skabersjö mölla
foto: m. börjesson

Bengt Roslund, tv-producent, regissör, programledare, författare och föreläsare kommer
till Bara. Bengt gästar oss med berättelser om
tv möten med Påve, patriark och karmelitnunnor.
Genom speciella omständigheter möjliggjordes inspelningar som egentligen var
”omöjliga”. Roslund har samarbetat med
Lasse Holmqvist i en lång rad program, bland
annat ”Lördagsträffar” och ”Här är ditt liv”.
Han har gjort uppmärksammade intervjuer
med, och dokumentärfilmer om, kung Gustaf
VI Adolf och skådespelare som Nils Poppe,
Jan Malmsjö, kyrkosångaren Göran Stenlund, Fader Gunnar (kyrkoherden Gunnar
Rosendal), professorn och kompositören
Göte Strandsjö, samt komponisten och tvpersonligheten Sten Broman. Han har producerat många teaterföreställningar för tv,
bland annat Nils Poppes och Eva Rydbergs
lustspel från Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Tillsammans med sin dåvarande livskamrat Ingamay Hörnberg producerade han
barnprogrammet Skurt i TV 3. Utöver olika
underhållningsprogram har han även producerat mängder av TV-gudstjänster och livsåskådningsprogram.

onsdag 25 oktober 19.00

ANHÖRIGFÖRENINGEN

de yngsta kyrkogårdsbesökarna
kan nu hjälpa till
foto: p. malm

Värby församling fortsätter samarbetet med
Svedala Anhörigförening. Måndagen den
4 september är det en träff på Värbygården
18.30. Då berättar Anhörigföreningen om
sin verksamhet och Värby församling om
sin. Alla är välkomna, både medlemmar och
andra nyfikna. Det bjuds på kaffe och kaka.
Under kvällen bjuds vi på underhållning av
Jard och Carina Samuelsson. De spelar och
sjunger kända sånger. De har gett ut flera
skivor och bland annat medverkat i den
populära programserien ”Minns du sången”
som gick på Sveriges Television några
säsonger omkring år 2000.

Mats

MEDARBETAREN 2.0

För femton år sedan gjorde jag en serie porträtt
av oss anställda här i Kyrknytt. Åren går och om
jag räknat rätt är vi två stycken kvar som var med
då. Några röster har höjts och bett mig göra en
ny serie.
Det är inte så konstigt kanske, med tanke på att
vi jobbar med mänskliga relationer hela dagarna.
Då kan det vara naturligt att få en bild av människorna bakom verksamheten. Därför kan det
vara på sin plats med en ny runda.
Först ut är, liksom sist, telefonrösten på expeditionen tillika den som tar emot brev och mejl
från församlingsbor och andra som behöver
komma i kontakt med Värby församling.
Jag fångade henne utanför nya entrén sista dagen
innan semestern och här nere hittar du svaren på
de frågor jag kommer låta alla besvara.
Man lär aldrig känna en person genom de svar
man kan ge på så få rader, men det ger åtminstone en liten inblick i vem det är.

Jesper
lena möter du
på värbygårdens
expedition i bara
foto: j. ödemark

LENA PÅ EXPEDITIONEN
Fullständigt namn: Lena Persson
Ålder: 56
Stjärntecken: Skorpion
Familj: Make, son, dotter, svärson samt mitt lilla
barnbarn
Jobbar som och med: Kanslist i Värby församling
Började här: november 2013
Därför jobbar jag i kyrkan: Viktigt med medmänsklighet, civilkurage samt min tro gjorde
att jag sökte jobb i Värby församling. Som barn
bodde jag i Värby församling.
Roligast med det här jobbet: Kontakt med våra församlingsbor, gillar att arbeta med administration
och fixa.

Är även motorintresserad,
hem och trädgård, familjen och sist men inte
minst mitt lilla barnbarn.
Favoritbok eller -författare: Jag läser gärna historiska
romaner, klassiker men är i stort sätt allätare.
Favoritfilm eller -regissör: Gillar komedier, historiska
och romantiska filmer men även Beck- och
Wallander-serierna.
Favoritmusik eller -musiker: Är en Per Gessle-fan,
Ronan Keating m fl men gillar nästan allt från
klassiskt till pop.
Favoritmat eller -kök: Allätare men gillar att testa
nya maträtter.
Roligast i tillvaron: Tycker det mesta är roligt,
gillar nya utmaningar.

Och mindre kul: -

Tråkigast i tillvaron: Städa

När jag inte jobbar: Bor på gård och har hundar,
katter, höns och hästar. Rider min islandshäst
Ofsi. Härligt med känslan av frihet och bara rida
ut i naturen - att bara vara.

Det närmaste året ser jag mest fram emot: Första
julen med mitt lilla barnbarn, och givetvis att
flytta in i mitt nya arbetsrum.

KÖRHÖSTEN

pyssel från en av
förmiddagarna i
värbygården
foto: h. nordström

Under hösten kommer Heavenly Voices och
Änglakören vara med på en barnkördag i
Lund. Då framförs musikalen ”Luthers ungar” som är skriven speciellt för Lutheråret. I
denna musikal får vi lära oss mer om vad som
hände för 500 år sedan och hur vi än i dag är
påverkade av detta.
Det blir garanterat fullsatt i Lunds domkyrka
lördagen den 14 oktober. Givetvis kommer
barnkörerna att sjunga kring 1:a advent och
lucia enligt tradition. Under hösten kommer
också Ann-Sofie tillbaka som körledare för
barnkörerna.

Hans

FAMILJEGUDSTJÄNSTER
välbesökt midsommargudstjänst i
skabersjö slottspark
foto: h. nordström

Tanken är att alla ska få möjlighet att kunna
få möta Gud på sin nivå. Söndagens tema
kommer att återspegla sig i så väl gudtjänstrummet med psalmer, 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
11.00 om inget annat anges.
3/9 Mässa för alla i Hyby nya kyrka
17/9 Dopdroppegudstjänst i Värbygården
15/10 Familjegudstjänst i Skabersjö kyrka
5/11 ”Himmelen är nära” med fokus på
barns sorg och saknad, Värbygården kl 16.00.
12/11 Familjegudstjänst i Värbygården

Hans

FAMILJELÄGER

näckrosprakt,
en av de fina
sommardagarna
foto: p. malm

Värby församling inbjuder till familjeläger på
Örestrand helgen den 23-24 september.
Familjelägret skulle ha ägt rum i juni men
efter en dubbelbokning på gården så gör vi ett
nytt försök i september. Under helgen kommer vi att göra saker tillsammans såsom att
leka, sjunga, pyssla, samtala och spela lite
teater. Det kommer också att finnas möjlighet
att gå till stranden och njuta av havet och
omgivningarna runt Örestrand. Anmälan till
mig, senast den 5:e september.

Hans

FRÅGESPALTEN

Det är den tiden på året då min inbox med
viss oregelbundenhet fylls på med frågor
kring konfirmationen.
Behöver jag vara döpt för att konfirmeras?
Det korta svaret är ja. Det mellanlånga är att
det inte behövs för att börja konfirmandtiden,
men för att avsluta den. Det lite längre är att
konfirmationen är en uppföljning eller ett svar
på dopet. Liknelsen haltar lite, men det är
som att ha skrivit körkortsprovet, men inte
kört upp. Skillnaden är att alla redan ”godkänts” i och med dopet. Är du inte döpt så
löser vi det under konfirmandåret och var inte
orolig, du behöver varken dopklänning eller
bli buren av prästen.
Måste jag tro på Gud?
Konfirmandtiden handlar om att känna på
vad kristendomen har att erbjuda och vad
det innebär att leva efter ett kristet förhållningssätt. Vi som jobbar med konfirmationen
kan inte tvinga någon till tro och vi kan bara
berätta vad vi tror och hur kyrkan ser på det
här med Gud, förlåtelse, rätt och fel, livet
efter detta osv. Du måste själv bilda dig en
uppfattning om var du står och bestämma
dig efter det. Det går inte heller att mäta hur
troende någon är eller att döma någon som
inte är ”kristen nog”.
Om jag tillhör en annan tro eller annan kristen
kyrka, hur funkar det då?
Alla är välkomna till oss och konfirmandtiden. Under året får du chans att ta ställning
för eller emot att konfirmera dig, precis som
alla de andra konfirmanderna får.
När det gäller dig som är katolik, ortodox
eller tillhör någon annan kristen kyrka och är
döpt, då döps du inte igen.

några som
förhoppningsvis
fick några bra svar
foto: j. ödemark

mats och ola har
helt missat den
bistra prästminen
foto: p. malm

Jesper

MANSCAFÉ

Är du man och inte brukar besöka någon av
våra samlingar? Eller en trogen besökare?
Välkommen till höstens manscafé på Värbygården. Vi träffas några lördagar och pratar
om allt mellan himmel och jord till en kopp
kaffe och frallor. Vi följer ett tema som presenteras första gången. 9/9, 7/10, 28/10,
18/11 och 9/12 klockan 10-12.

Mats & Ola

glada miner vid
ett av årets sista
sommarcaféer
foto: m. börjesson

KYRKOHERDENS SPALT

kristendomens
mest kända scen
- här från bjärshög
foto: p. malm

För några år sedan var jag på en utbildning i
kommunikation för Svenska kyrkans anställda.
Under kursdagen trummade man in tre ord
som skulle vara grundläggande för all kommunikation i kyrkan: närvaro, öppenhet och
hopp. Jag brukar vara skeptisk till sådana paroller. Det känns ofta lite påklistrat och banalt, men av någon anledning har dessa orden
fastnat i mitt medvetande. Jag vill att de ska
prägla hur vi arbetar i Värby församling.
Att jag tänker på det just nu har att göra med
att vårt nybyggda hus står klart i Bara. I samband med flytten har vi också ändrat öppettiderna på expeditionen så att det är öppet en
kväll i veckan. Faktum är att vi har generösa
öppettider med tanke på att vi inte är en jättestor församling. Det tycker jag är bra. Så
tolkar vi orden öppenhet och närvaro på ett
bokstavligt sätt.
Men det handlar inte bara om expeditionens
öppettider. Vem du än möter och var du än
möter någon som jobbar i vår församling så
ska du bli bemött på ett öppet och närvarande
sätt. Vem du är spelar ingen roll - det löftet
ska gälla alla.
Sedan får vi inte glömma hoppet. Det är
ett ord som ska prägla hela vår kyrka, som
är dess grund. Redan i den tomma graven
på påskdagen skapas hoppet som kyrkans
bärande idé. Kristus har uppstått! Döden och
modlösheten fick inte sista ordet. Om kyrkan
inte andas hopp och framtidstro så har den
tappat sin riktning.
Närvaro, öppenhet och hopp. Både enkelt och
svårt. Ibland misslyckas vi, men just därför
kan det vara bra att ha orden att återvända
till.

Ola

UR BILDARKIVET

spralliga barn
i bara en
eftermiddag 2007
foto: arkivet

Jag dök ner i arkivet tio år tillbaka i tiden och
vad fann jag nu? En härlig bild på ett gäng
barn tillsammans med Kerstin och Mats.
När jag tittar lite närmare på alla de där små
ansiktena ser jag flera av vårens konfirmander. Med risk för att bli impopulär bland
dessa... hittar du dina kompisar eller grannar
på bilden?

Jesper

kYrk
nytT

Värby församling, Värbyängen 200
233 64 Bara, 040-440064
Öppet: mån, ons & fredag 10-14, torsdag 15-19
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 lena.b.persson@svenskakyrkan.se
ÖVRIG PERSONAL
vaktmästare Eva von Appen-Engström
070-8442208 eva.von.appen.engstrom@svenskakyrkan.se
församlingshemsvärdinna Marie Börjesson
070-8402348 marie.borjesson@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Karna Bertilsson (ej i tjänst hösten 2017)
vikarierande kyrkomusiker Gustav Thulin
076-6440973 gustav.thulin@svenskakyrkan.se
kyrkoherde Ola Fornling
070-6026777 ola.fornling@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker Ann-Sofie Gribel
070-8103165 ann-sofie.gribel@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@svenskakyrkan.se
barnledare och vikarierande musiker Hans Nordström
0730-622174 hans.nordstrom@svenskakyrkan.se
präst Malin Thoresdotter Jonsson
0766-440747 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

SEPTEMBER

OKTOBER

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

1/10 Helige Mikaels dag
18.00 musiktemagudstjänst
Hyby nya kyrka

10/9 13:e sön. i trefaldighet
11.00 gudstjänst
Bara kyrka

8/10 Tacksägelsedagen
16.00 tacksägelsegudstjänst
Bjärshögs kyrka
18.00 tacksägelsegudstjänst
Hyby gamla kyrka

12/9 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
17/9 14:e sön. i trefaldighet
11.00 dopdroppegudstjänst
Värbygården
24/9 15:e sön. i trefaldighet
11.00 mässa
Bara kyrka
26/9 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

10/10 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
15/10 18:e sön. i trefaldighet
11.00 tacksägelsegudstjänst
Skabersjö kyrka
22/10 19:e sön. i trefaldighet
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka
24/10 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
29/10 20 :e sön. i trefaldighet
11.00 mässa
Bara kyrka

INVIGNING
OCH HÖSTMARKNAD

NOVEMBER

4/11 Alla helgons dag
16.00 minnesgudstjänst
Bara kyrka
18.00 minnesgudstjänst
Hyby nya kyrka

5/11 Sön. e. Alla helgons dag
16.00 minnesgudstjänst
Värbygården
18.00 minnesgudstjänst
Skabersjö kyrka
7/11 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
12/11 22:a sön. i trefaldighet
11.00 familjegudstjänst
Värbygården
19/11 sön. f. Domssöndagen
11.00 mässa
Bjärshögs kyrka
21/11 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
26/11 Domssöndagen
11.00 gudstjänst
Bara kyrka

MÄSSA FÖR ALLA

Värbygården firar 25 år och i samband med det
inviger vi vårt nya kontorshus. Vi hälsar alla
hjärtligt välkomna till oss!
Kryddiga korvar av olika slag och potatissallad
serveras på gården. Fika och musik i caféet.
Allt till en billig peng där det vi får in tillfaller
Svenska kyrkans internationella arbete.
Internationella gruppen säljer bröd och hantverk.
Dessutom anordnas lotteri med fina priser.
Ponnyridning och fiskdamm för barnen samt
tipspromenad för stora och små.
Klockan 12 klipper vi bandet och välkomnar er
in att mingla i det nya huset.
Välkommen till ditt församlingshem!

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.
”Mässa för alla” 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!

2/9 Värbygården 10-14

3/9 Hyby nya kyrka 11.00

