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KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!

Skelettet står och grinar lömskt och pekar mot schackbrädet. Pjäserna står inte
uppställda ännu. Han vill spela ett parti, medveten om att han är mycket skicklig.
Bredvid honom står riddaren klädd i full rustning. Han vet att varken den skinande
hjälmen eller det som finns innanför den kan hjälpa honom att vinna matchen. Istället gör han en gest med armarna och lägger dom i kors över bröstet. Gesten får en
dubbel betydelse. Dels säger den nej till att spela med i dödens spel. Dels visar den
korsets tecken - det enda som kan stå emot dödens makt.
Glasfönstret i Växjö domkyrka är gjort av Bo Beskow och han tolkar ett urgammalt
motiv, mest känt från filmen Det sjunde inseglet av Ingemar Bergman. Jag tilltalas av
Beskows bild. När jag en stund senare går längs Växjös vindpinade gator i ett försvinnande februariljus tänker jag att påskens budskap knappast kan visa sig tydligare
än så. Dödens makt och mörker kan vi inte överlista med intelligens. Vi kan inte
köpa oss fria med pengar. Inte ens en till synes oklanderlig moral köper oss fria. Men
däremot tron på korsets kraft, resan från mörker till ljus, från död till uppståndelse.
Kristus har gjort den resan och befriat oss från dödens grepp.
Om man ska ta till sig den sanningen är gudstjänsten rätt plats. Skärtorsdag firar vi
bordsmässa på Värbygården. Vi delar måltidens gemenskap med Gud och varandra.
Jesu löfte att vara närvarande i brödet och vinet ges till oss som gåva. Innan vi lämnar lokalen släcker vi ner och i det fladdrande stearinljusets sken läses texten om
Getsemane där Jesus själv ber att få undslippa sitt öde. På långfredagen följer vi Jesu
väg till korset och döden, i Hyby gamla kyrka. Allvaret och mörkret genomsyrar
rummet. Sedan kommer påskdagens glädje då vi ger röst åt Kristusropet, tänder
ljusen och firar att döden ännu en gång är besegrad. Inte genom list, pengar eller
intelligens - men i korsets tecken.
Just på påskdagen håller jag min avskedspredikan som kyrkoherde i Värby församling, eftersom jag fått en ny tjänst som församlingsherde i Helgeands församling i
Lund från den 1 maj. Vad som händer i församlingen i och med att jag slutar kan du
läsa mer om i min spalt på sidan 14.
Det känns vemodigt att hålla min sista predikan som kyrkoherde i Värby, men också
livgivande att få göra det på Kristi uppståndelses dag. För det är i påskens sanning
som vi lever, rör oss och är till som kristna. Var vi än befinner oss och vilken tjänst vi
än har kan vi frimodigt utbrista: Kristus är uppstånden!

Ola

utsidan:
grind vid
bara kyrka
foto: j. ödemark
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NÅGRA ORD
FRÅN HUSMOR

Nu är vi gång med en ny termin med allt vad
det innebär. Jag tycker att det är så roligt när
Värbygården är full av aktivitet och människor. Jag trivs som bäst när det är mycket som
händer. Vi har precis haft födelsedagsfirande i
dagarna två och det blev lyckade tillställningar.
Både gäster och personal trivdes.
Värbygården har fått nya möbler och Sockenstugan har fått ta över en del av det gamla
möblemanget. Nu har vi två fräscha lokaler
som ni kan hyra för dopmottagning eller minnesstund. Kontakta gärna mig för frågor och
bokningar.
Vi har också inrett ett bibliotek som kommer
att fyllas med litteratur och där det även kommer finnas möjlighet för samtal.
Jag hoppas att vi ses!

Marie

FÖDELSEDAGSFESTER

herden tog stjärngosseuppdraget
på allvar i julas
foto: o. fornling

Det är alltid trevligt att fylla år. En torsdag och fredag i januari firade vi er som är
medlemmar i församlingen och under 2017
fyllt 70, 75, 80, 85, 90 och varje år över 90.
Det skedde med en medelhavsinspirerad tallrik mat och en god tårta. Efter det sjöng Hans
och Anna Winborg spelade allt från Povel
Ramel till psalmer. Varje jubilar fick en fin
ljuslykta som present.

Mats

MANNEKÄNGER
PÅ VÄRBYGÅRDEN

Måndagen den 19 mars klockan 19.00 är
det mannekänger som visar modekläder för
seniorer på Värbygården. I samband med
visningarna av kläder från flera olika butiker
serveras vi förfriskningar i form av cider, vatten och snittar därtill. Kaffe och kaka ska vi
också avnjuta innan kvällen är slut. Biljetterna kostar 100 kr och pengarna går oavkortat
till Svenska Kyrkans internationella arbete.
Biljetter köpes på Värbygården.

Mats

glada födelsedagsfirare
i värbygården
foto: o. fornling

...och den
”obligatoriska”
matbilden
foto: o. fornling

malmö brassband
kommer till
hyby nya kyrka
foto: pressbild

MUSIK I VÅR & PÅSK
”That’s why I sing...”

Gospelkören Koinonia från Landskrona församling och kyrkokören i Värby församling
bjuder på en konsert med genrebredd.
Körledare: Alexandra Myllenberg och AnnSofie Gribel Pianist: Erland Sjunnesson

3 mars Hyby nya kyrka 17.00

laine qvist är
sångsolist på
skärtorsdagen
foto: pressbild

Jungfru Marie bebådelsedag innebär hos oss
Mariagudstjänst för stora och små med sång
av Heavenly voices. Kyrkkorven är denna dag
utbytt till förmån för våfflor.

18 mars Värbygården 11.00
Påskveckan
Påsken inleds med fasteinsamlingens final på
Palmsöndagen. Då gästar Malmö Brassband
Hyby nya kyrka och medverkar i gudstjänsten. Brasset kommer att spela gudstjänstmusik och välklingande hymner.

25 mars Hyby nya kyrka 11.00
Det har blivit något av en tradition hos oss
och likaså i år... Skärtorsdagen innebär
bordsmässa, en kombinerad gudstjänst och
måltid. Sopran Laine Qvist medverkar.

29 mars Värbygården 19.00

cellist lisa ekmark
medverkar under
långfredagen
foto: pressbild

Under långfredagen når påskveckans allvar
sin kulmen i och med längfredagsgudstjänsten i Hyby gamla kyrka. Cellist Lisa Ekmark
medverkar i gudstjänsten.

30 mars Hyby gamla kyrka 11.00

Påskdagens uppståndelse firas med mässa.
Samtliga präster medverkar tillsammans med
bl a Kyrkokören och Sångiorerna.

1 april Hyby nya kyrka 11.00
Annandag påsk firar vi Emmausgudstjänst i
Bjärshög. Vill du deltaga i vandringen innan
gudstjänst kan du läsa mer här nedanför.

2 april Bjärshögs kyrka 11.00
Skapelsen
Barnkörerna i Värby och Uppåkra församling
framför musikalen ”Skapelsen” i båda församlingarna. Hos oss blir det...

luciarepetition
i kyrkan
innan luciafirandet
foto: j. ödemark

22 april Hyby nya kyrka 16.00.
“När dagen fylls av fågelsång”
Musikgudstjänst med Kyrkokören och gästande instrumentalister.

20 maj Bara kyrka 18.00

Ann-Sofie

EMMAUSVANDRING

...samt fotokaoset
på samma
ställe efteråt
foto: j. ödemark

På Annandag påsk arrangerar vi Emmausvandring. Vi samlas klockan 9. 30 på Värbygårdens parkering och promenerar till Bjärshögs kyrka och firar mässa där kl 11.00.
Vi går i fotspåren till ett par lärjungar som
gick till den lilla orten Emmaus efter påskens
händelser med deras vän Jesus.
Kläder efter väder och bra skor. Vi får något
att dricka och en frukt när vi kommer fram.
Vi hjälps åt med skjuts tillbaka till Värbygården.

Malin

VÅRENS
KONFIRMATIONER

Nu är det dags att sända ut en ny kull konfirmander i världen och det under tre olika
konfirmationsgudstjänster i Hyby nya kyrka
i vår. Välkommen att fira din, era och våra
konfirmander!		
Lovgruppen konfirmeras 14/4 13.00
Torsdagsgruppen konfirmeras 28/4 13.00
Onsdagsgruppen konfirmeras 5/5 13.00

Jesper

per och malin var
lika spända som
konfirmanderna
foto: o.fornling

VÄRBYKVÄLL
Naturens skafferi

anita zieme
berättar om
hälsomat i mars
foto: pressbild

Anita Zieme gästar oss och pratar om mat
och hälsa. Det finns ett växande intresse för
det som är ekologiskt, hållbart och hälsobringande. Naturliga råvaror mot stress och
jäkt. Många vill gärna leva lite sundare och
enklare samt återupptäcka örter för matlagning och som medicin. Anita berättar och
leder oss vidare in i det magiska.
Anita är utbildad inom turism, hotell och restaurang och har varit branschen trogen hela
sin karriär. Hennes specialintresse är de gröna
bladväxternas betydelse för hälsan och hon
vill visa oss hur vi kan tillaga och använda
dessa på olika sätt.
På Anitas restaurang På Börringekloster serveras det framför allt buffé där ogräs och vilda
växter utgör en naturlig del av menyn. Kom
och ta del av hennes spännande kunskaper.

14/3 Värbygården 19.00
...och lars
johansson om
1811 i maj
foto: pressbild

lucia med följe gör
enté i hyby nya
kyrka i december
foto: j. ödemark

Klågerupsupproret 1811
Lars Johansson, kyrkoherde i Svedala församling, kommer och berättar om vad det egentligen var som hände i och utanför Klågerup
den 15 juni 1811.
Det var släktforskning som väckte ett djupare intresse för dessa händelser och som så
småningom ledde till att det blev en musikal
gjord kring händelserna. Lars skrev manus
och Rolf Hellmark musiken till succén
”1811”, vilken hade urpremiär på Torups
slott 2002.

16/5 Värbygården 19.00

Marie

TANDALA

...följda av fler
tärnor och
stjärngossar
foto: j. ödemark

Församlingen har under ett antal år samlat in pengar till Tandalaprojektet. Det är
ett projekt som hjälper skolor och kyrkor i
Nzegadistriktet i Tanzania. Vi har snart nått
100.000 kr i insamlade medel. Pengarna har
gått till skolbänkar, mat, toaletter och kyrktak. Vi fortsätter att stötta våra bröder och
systrar i Tanzania. Önskar du hjälpa till?
Swisha till 1234661195. Det är församlingens
Tandalakonto.

Mats

DATORSPEL OM
REFORMATIONEN

Man kan kanske tycka att det enda en yngre
generation gör idag är att spela datorspel.
Men vi valde att vända på tanken och istället
se spelet som en väg till att diskutera kristna
frågor.
Det började i januari förra året då vi i Värby
kontaktades av Svenska kyrkan i Husie om ett
projekt som var i sin linda. De sökte samarbetspartner utanför Malmö och efter att ha
förankrat detta lokal med chef och kyrkoråd
skred vi till verkat.
“Vems reformation?” är nu ett färdigt, webbaserat spel som är gratis och i första hand
riktar sig till elever i mellanstadiet. Under utvecklandet har vi tagit hänsyn till kursplanen
och frågeställningar som fortfarande är aktuella, femhundra år efter reformationen.
Tillsammans med spelet finns också länkar
och en nedladdningsbar pdf med lite tips och
tankar från oss pedagoger i projektgruppen.
Första februari lades spelet ut på sin sajt där
alla kan testa det från sin egen dator. Spelet är
gratis och vårt kommande arbete kommer att
kretsa kring att få ut informationen till skolor
och andra intresserade. Vi står också redo att
göra besök hos de som så önskar, samtidigt
som vi uppmanar alla att kontakta sin lokala
församling för att sprida de positiva effekterna av att bygga nya broar mellan skola och
kyrka. Känner du någon lärare - tipsa gärna!
I spelet möter vi Malmös reformator Claus
Mortensen under några år under 1520-talet.
Spelaren får tillsammans med borgmästare
Jörgen Kock ta ställning till frågor som var
aktuella under reformationen men också
möta ”vanligt folk” på torget, prova på musik,
översättning av text samt inte minst tömma
det en gång katolska kyrkorummet på sådant
som reformivrarna tyckte tog fokus från rätt
saker under gudstjänsten.
Reformationen upplevs lätt som lite abstrakt.
Dessutom berättas den uteslutande ur ett
svenskt perspektiv och då Skåne var danskt
vid tiden och Malmö först ut med både reformation och folkligt engagemang i frågan ges
historien mer lokal förankring.

Jesper
www.vemsreformation.se

luciafin pedagog
funderar kring
reformationen
foto: minns inte...

alla spel har en
matchande logotyp - här är vår
bild: ur spelet

karta över spelets
malmö vid tiden
för reformationen
bild: ur spelet

den vita rökpuffen
ersatte en nyss
”bortklickad” ikon
bild: ur spelet

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.
Terminen slutar 21/5.

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 avslutas 21/5 med en gemensam sångstund 10.00 för båda grupperna.

Hans
Öppet Hus
Tisdagar 9.30-11.20 och fredagar 09.30-11.30 för
dig som är hemma med barn. Knyt nya kontakter,
pyssla, fika, lek och umgås. Vi har också en sångstund vid 10-tiden och bjuder på fika. Ingen anmälan behövs, du är alltid välkommen.
Terminen slutar fredagen den 8 juni.

Hans
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 och börjar
23/1. Anmälan till Hans. Terminen slutar 22/5
klockan 18.00 i Bara kyrka med en konsert.

Hans & Malin

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.
Vi avslutar 23/5 18.00 i Bara kyrka med en konsert.

Ann-Sofie

UNG & TONÅR
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. Terminen slutar 25/5
17.30 med en konsert i Värbygården.

Ann-Sofie
Konfirmand
Årets konfirmandtid närmar sig upploppet.
Har du frågor kring konfirmationen nu eller
kommande år får du gärna höra av dig till mig.
Mejladress och telefonnummer hittar du på näst
sista sidan.

Jesper
Ung Film
En gång i månaden visar vi film, fikar och pratar
om filmen. Öppet för dig som är 14-25 år.
Vi träffas kvällstid 18.30-21.30. Här är vårens
kommande dagar: 12/3, 23/4 och 21/5.
Hoppas vi ses!

Jesper

VUXEN

Filmklubben
För åldrarna 26-97 år, utvalda söndagar 14-17.
Vi ser en film och efteråt bjuds fika och samtal.
Kommande datum: 18/3, 15/4 och 27/5.
Välkommen!
Obs! Notera att sista dagens datum är ändrat.

Jesper

Kyrkokören

Internationella gruppen

En blandad vuxenkör som övar tisdagar 19.0021.15. Vi hälsar nya sångare välkomna! Terminen
avslutas 20/5 18.00 med en konsert i Bara kyrka.

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.

Ann-Sofie
Hemgruppen
Vi bjuder in dig som är nyfiken men kanske inte
tar steget direkt in i kyrkan och du 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
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. Kom och var med, det berikar din vardag. Vårterminen avslutas 16/5.

Mats
Stickcaféet
Måndagar udda veckor 13-15.30. Vi handarbetar
tillsammans 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.
Vårterminen avslutas den 21/5.

Mats
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 och inleder med enklare fika från 15.30.Vi
blir gärna fler! Terminen slutar 31/5 16.00 med
en konsert i Värbygården.

Hans

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 expeditionen.

Värby församling
Kyrkliga handlingar
Med hänsyn till miljö och uppvärmningskostnader använder vi enbart en kyrka per helg under
vinterhalvåret. Dop med mera 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.

Malin

DOPDROPPEGUDSTJÄNST

Vi firar familjegudstjänst i dopets tecken. I samband med gudstjänsten på Värbygården delas
dopdropparna ut till alla barn som döpts i Värby
församling mellan januari och april, efteråt blir
det kyrkkorv och tårta.

3/6 Värbygården 11.00

KRISTI
HIMMELSFÄRDS DAG

Torsdagen den 10 maj 08.00 firar vi Kristi himmelsfärds dag vid Värbygården. Vi kommer att
fira gudstjänsten traditionsenligt ute i det fria,
denna gång vid Värbygården, (fint väder utlovas).
Efter gudstjänsten bjuder vi på frukostbuffé.

Värby församling

VISNING AV
PÅSKLANDSKAPET

Veckan före påsk kommer vi att bjuda in till
påskvisning för barn i åldern 6-10 år. Där kommer vi att berätta om våra kristna traditioner och
Påskens olika händelser.
Vi kommer att ha en öppen visning där alla
intresserade är välkomna att komma, se och
lyssna.

23/3 Värbygården 10.40-11.30

Hans

FAMILJEGUDSTJÄNSTER

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
gudtjänstrummet som i psalmer, predikan m m.
Men även i form av pyssel, drama, diskussioner
inne i gudstjänstlokalen eller ute i barnavdelningen.
Under dessa gudstjänster kommer Kerstin Evander
att medverka som barnansvarig.
Gudstjänsterna firas på följande söndagar:
18/3 Mariagudstjänst i Värbygården 11.00
16/4 Påskdagen i Hyby nya kyrka 11.00
22/4 Musikalen ”Skapelsen”
i Hyby nya kyrka 16.00
3/6 Dopdroppegudstjänst 11.00 Värbygården

Hans

FAMILJELÄGER

Vi har planer på ett familjeläger också i år, men i
avvaktan på bekräftelse från lägergården får vi be
er att hålla utkik efter inbjudan på affischer m m.

Hans

KÖRERNAS
VÅRAVSLUTNING

Kom och lyssna till våra fantastiska körer när de
bjuder på blandade program ur vårens repertoar.
Kyrkokören 20 maj 18.00 Bara kyrka
Himlakören 22 maj 18.00 Bara kyrka
Änglakören 23 maj 18.00 Bara kyrka
Heavenly voices 25 maj 17.30 Värbygården
Sångiorerna 31 maj 16.00 Värbygården
Efter konserterna minglar vi, umgås och äter
något gott.

Ann-Sofie & Hans

FASTEKAMPANJEN

I fastekampanjen 2018, som startade den 11
februari och avslutas den 25 mars, kommer det
att vara fokus på vad vårt psykosociala arbete
betyder för människor som drabbats av katastrof
eller konflikt och tvingats på flykt. Vi vill visa
vad det är som gör att människor kan gå från
att överleva till att leva. Från att få tillgång till
det basala, som mat och vatten, till att få kraft
till att komma tillbaka till ett normalt liv. När
människors egna resurser och egen kapacitet är
i centrum kan drabbade människor orka vara
aktiva i sina egna liv. Kampanjen startade på
fastlagssöndagen med en karnevalsgudstjänst på
Värbygården. På midfastosöndagen i Skabersjö
kommer vi sälja bröd till förmån för insamlingen.
Avslutningen av kampanjen äger rum på palmsöndagen 11.00 i Hyby stora kyrka.

Mats

UTFÄRD

För er som arbetat ideellt i församlingen
under 2017 vill vi bjuda med på en vårutfärd.
Fredagen den 11/5 bjuder församlingen på en
heldag med buss någonstans i Skåne. Det blir
en blandning av kultur, natur, mat, kaffe och
kaka. Inbjudan kommer hem till dig tillsammans med programmet men notera datumet
redan nu. Önskar du också vara en ideell kraft
i Värby församling? Kontakta mig.

Mats

kontemplativt
klotter fångat en
grå höstdag
foto: j. ödemark

FÖRSONINGSANDAKT

Vi hedrar minnet av de som miste livet vid
Klågerupsupproret år 1811 och som blev
begravda utan gravsten på Döängen. Vi ber
också för människor omkring oss och ute i
världen som lever i konflikter. Det blir en kortare andakt i hoppets och försoningens tecken.
Döängen är skyltad och ligger vid Flängevadsvägen mellan Bara och Hyby.

15 juni Döängen 17.00

Malin

julspel inför advent
med en uppklädd
ensemble
foto: j. ödemark

SWISH

I vår församling finns det sedan en tid tillbaka
tre olika swish-konton. Dessa använder vi
gärna då fler och fler sällan går omkring med
kontanter och eftersom mycket av vår kontanthantering handlar om mynt och bankerna
älskar att ta betalt av kyrkan för växling och
insättning av småvalörer.
Ett nummer är det som gäller till söndagens
gudstjänständamål och bryttid för detta är vid
midnatt mellan måndag och tisdag. Det innebär att swishar du till det på en tisdag går
pengarna till kommande söndags ändamål.
Swishar du en måndag går det till den gångna
söndagens ändamål.
De andra två numren går till vår insamling till
Tandalaporjektet och till övriga ändamål. Det
gäller t ex när det är flera gudstjänster samma
helg, vid konserter eller liknande. Då hittar du
det i agendan.
veckans kollektändamål:
1230 303 164
insamling till Tandala:
1234 661 195

Jesper

ondskan efter
konfirmandernas
instruktioner
foto: o. fornling

är kollekthåven ett
minne blott?
swisha gärna!
foto: j. ödemark

NYA
FÖRTROENDEVALDA

ibland kan den
kyrkliga
organisationen
verka stor...

I vinternumret presenterade vi mandatfördelningen efter kyrkovalet. Nu är även platserna
fördelade och efter inkomna önskemål kommer här namn och nomineringsgruppsbeteckning på alla invalda.
Frågor som rör verksamheten vänder du dig
som vanligt med till den ansvarige anställde
inom varje område, men lite större frågor
kring hur man tänkt kring församlingens övergripande brslut får du gärna kontakta någon
av dina förtroendevalda.

Jesper
Kyrkorådet:
Ordinarie:

...då är det bra att
veta vem man ska
vända sig till med
sina frågor...

Amie Ekbladh (Vfb)(ordf.), Paul Petersson
(Vfb), Richard Wallin (Vfb), Peter Olsson
(Vfb), Niclas Andersson (Vfb), Gunilla
Petersson (Vfb), Ingrid Mårtensson (Vfb),
Carin Falck (Kv), Carina Lindhe (Kv),
Sverker Nordgren (Kv), Torbjörn Sköld (Kv)
(vice ordf.) och Anne-Christin Ohlsson (Kv)

Ersättare
Camilla Nordén (Vfb), Jenny Friberg Törnquist (Vfb), Sven Jönsson (Vfb), Nathalie
Andersson (Vfb), Jan Holmerup (Kv),
Liselotte Fagerström (Kv), Göran Jepsson
(Kv) och Tommy Rosenberg (Sd)
...vare sig det gäller idéer man har
eller saker man
söker svar på...

...här intill hittar
du namn på dina
förtroendevalda
foto: j. ödemark

Kyrkofullmäktige:
Ordinarie:

Vfb Amie Ekbladh (Vfb), Paul Petersson
(Vfb), Camilla Nordén (Vfb), Richard Wallin
(Vfb), Peter Olsson (Vfb), Niclas Andersson
(Vfb), Ingrid Mårtensson (Vfb), Gunilla Peterson (Vfb), Jenny Friberg Törnquist (Vfb),
Carin Falck (Kv)(ordf), Carina Lindhe (Kv),
Sverker Nordgren (Kv), Torbjörn Skiöld (Kv),
Anne-Christin Ohlsson (Kv), Jan Holmerup
(Kv) och Tommy Rosenberg (Sd)(vice ordf)

Ersättare:
Sven Jönsson (Vfb), Nathalie Andersson
(Vfb), Magnus Ekbladh (Vfb), Jonny Grimbe
(Vfb), Liselotte Fagerström (Kv), Göran
Jepsson (Kv) och Birgitta Delring (Kv)

MEDARBETAREN 2.0

Vår presentationsrunda går vidare och i det här
numret har bollen landat i Hans knä.
Hans, som är relativt unik i sin roll. Inte bara
som manlig barnledare i Svenska Kyrkan, utan
också i sin nuvarande kombinationstjänst som
barnledare och musiker. Den där bollen blir lätt
fler. Hans ses ofta på cykel till och från Värbygården, men så bor han väl i ärlighetens namn
också närmast...
Frågorna att besvara är desamma som tidigare
och här nedanför delar Hans med sig av sina
svar.

Jesper

BARNLEDAR-HANS

Fullständigt namn: Hans Christian Nordström
Ålder: 43
Stjärntecken: Fisk
Familj: Min fru Maria
och mina två flickor Helmi och Elvira
Jobbar som och med: Barntimmeledare, allt i allo
och vikarierande kantor i Värby församling
Började här: Det var i augusti 2010
Därför jobbar jag i kyrkan: Jag kände mig kallad,
jag är uppvuxen i Stadionkyrkan i Malmö och
att nu få arbeta i Värby församling känns rätt för
mig.
Roligast med det här jobbet: För min del så är det
variationen med olika arbetsuppgifter, allt från
öppet hus till musiken och körerna.
Och mindre kul: Tidsbrist och möten
När jag inte jobbar: Det är väl att försöka hinna
med allt som familj och hus ger. Leka med
barnen, vara i trädgården, laga mat, sjunga,
och så klart: se på vintersport på tv. Men även att
spela med i Malmö brassband som jag och min
fru spelar med i varje vecka, det är fantastiskt att
ha en hobby tillsammans.
Favoritbok eller -författare:
Många andaktsböcker, Lars Collmar och Tomas
Sjödin har skrivit många tankvärda böcker. Jag
har också läst många dekare genom åren ska jag
nämna en så blir det Jo Nesbø, och hans böcker
om Harry Hole.

hans, på väg till
pyssel, piano, kaffe
eller nå’t annat
foto: j. ödemark

Favoritfilm eller -regissör: Det blir många serier
som går på tv och så får man ju se på barnfilmer
tillsammans med barnen.
Favoritmusik eller -musiker: Lyssnar mycket på
brassmusik och våra duktiga svenska artister
mest sång.
Favoritmat eller -kök: Jag är ju skåning så mat är
fantastiskt, ska jag nämna något så är det asiatisk
mat som jag gärna äter.
Roligast i tillvaron: Det är så klart att få ha hälsan
i behåll och få åka på vintersemester.
Tråkigast i tillvaron: Att vi inte tar vårt ansvar för
miljön bättre både lokat och globalt. Vilken värld
ska våra barn leva i?
Det närmaste året ser jag mest fram emot: Att få
fortsätta att arbeta i församlingen med nya
spännande möten.

KYRKOHERDENS SPALT

en välfylld och
sjungande julotta
i bjärshögs kyrka
foto: o. fornling

Det här blir min sista spalt i Kyrknytt. Som
jag skrev inledningsvis har jag fått en ny
tjänst som församlingsherde i Helgeands
församling som är en del av Lunds pastorat.
Så först några ord om vad som händer i
Värby församling. Jag kommer, tillsammans
med personalutskottet, att tillförordna Mats
Magnusson som kyrkoherde tills en ordinarie
tillträder. I skrivande stund vet jag inte när
kyrkorådet kommer att lysa ut tjänsten. Jag
vill inte heller blanda mig i det arbetet utan
har full tillit till att de gör vad som är bäst för
församlingen. Likafullt har jag full tillit till att
Mats kommer att fungera väl som tillförordnad kyrkoherde.
Jag känner mig tacksam för de fyra år jag fått
förmånen att verka som kyrkoherde i Värby.
Att jobba fram gemensamma gudstjänstagendor med en levande liturgi och att samla
personalen på en plats har varit arbetsamma
och spännande projekt att förverkliga tillsammans med personal och kyrkoråd. Det finns
ett pärlband av starka minnen som jag bär
med mig. Att välja ett är dumt, men jag gör
det ändå.
När jag stod i koret på julottan i Bjärshögs
kyrka och gav röst åt ”Adams julsång” tillsammans med hela församlingen och alla
olika röster blandades så kände jag att något
var fullbordat. Varje röst var en viktig del av
helheten. Ung, gammal, kvinna, man. Jag
tror att gudstjänstens mening tydliggörs när
delaktighet och helighet förenas på det sättet.

Jag vill passa på att tacka personalen och Kyrkorådet med Amie i spetsen för samarbetet
under dessa år. Vilken resa det blev! Guds frid
och Allt gott.

Ola

UR BILDARKIVET

bild ursprungligen
arrangerad
till hemsidan
foto: j. ödemark

I januari 2008 pensionerade vi vår gamla
hemsida och invigde vår nya, bloggbaserade
sida på nätet. Trenderna kommer och går och
idag är vår sida formstöpt enligt de centrala
riktlinjerna och påminner till sin struktur
mest om den vi hade innan 2008. Så kanske
kommer bloggformatet också tillbaka.

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
kyrkoherde Ola Fornling (t o m 180415)
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 (vikarierande kyrkoherde fr o m 180416)
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 Carin Falck
0734-478030 carin.falck@telia.com
Begravningsombud för icke medlemmar Bengt Nilsson
040-408123

MARS

APRIL

MAJ

4/3
3:e söndagen i fastan
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

1/4
Påskdagen
11.00 mässa
Hyby nya kyrka

5/5
lördag
13.00 konfirmation
Hyby nya kyrka

11/3 Midfastosöndag
11.00 mässa
Bara kyrka

2/4
Annandag påsk
11.00 Emmausgudstjänst
Bjärshögs kyrka

6/5
Bönsöndagen
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka

13/3 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

8/4
2:a sön. i påsktiden
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

8/5
tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

18/3 J. Marie bebådelsedag
11.00 Mariagudstjänst
Värbygården

10/4 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

10/5 Kristi himmelsfärdsdag
8.00 friluftsgudstjänst
Värbygården

25/3 Palmsöndagen
11.00 brassgudstjänst
Hyby nya kyrka

12/4 torsdag
14.30 gudstjänst
Solgården

13/5 Söndag före pingst
11.00 gudstjänst
Bara kyrka

27/3 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

14/4 lördag
13.00 konfirmation
Hyby nya kyrka

17/5 torsdag
14.30 gudstjänst
Solgården

29/3 Skärtorsdag
19.00 mässa
Värbygården

15/4 3:e sön. i påsktiden
11.00 Sammanlyst gudstjänst
Bergakyrkan, Bjärred

20/5 Pingstdagen
18.00 musikgudstjänst
Bara kyrka

30/3 Långfredag
11.00 gudstjänst
Hyby gamla kyrka

22/4 4:e sön. i påsktiden
16.00 musikgudstjänst
Hyby nya kyrka

22/5 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

24/4 tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården

27/5 Heliga trefaldighets dag
11.00 mässa
Hyby gamla kyrka

28/4 lördag
13.00 konfirmation
Hyby nya kyrka
29/4 5:e sön. i påsktiden
11.00 gudstjänst
Bara kyrka

JUNI

3/6
1:a sön. e. trefaldighet
11.00 dopdroppegudstjänst
Värbygården
5/6
tisdag
11.30 veckomässa
Värbygården
10/6 2:a sön. e. trefaldighet
11.00 mässa
Bjärshögs kyrka

