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DEN BLOMSTERTID
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor,
du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror.
Denna sommarpsalm har rotat sig djup i varje hjärta och det är på den jag tänker när
sommaren kommer med stormsteg. I skrivande stund står rapsblomningen som bäst
och de gula fälten står i kontrast med den gröna växande säden. Det sträcker sig ett
vackert lapptäcke över slätten och det kuperade landskapet. Skåneland har öppnat
sin famn för sommaren och tillika har Värby församling gjort. Nu väntar skolavslutningar och nu står kyrkorna öppna för en rundvandring i vårt kontrakt två veckor
fram, med början den 18 juni. Vi har mycket, mycket mer att ta del av i Kyrknytt
denna sommar.
Sommaren erbjuder en mångfald av aktiviteter. Men har vi ork och tid för allt detta?
Mitt svar är: nej! Jag föreslår att du väljer några få eller rent av ingenting.
Sommaren är en skön tid för vila och återhämtning. Och så är den menad att vara.
De goda samtalen med en medmänniska på väg precis som du själv. Ge dig tid,
öppna dig för lugnet och stillheten och där du rent av finner samtalet med dig själv.
Svårt och tungt och plågsamt innan lugnet infinner sig. Var ärlig, ha tålamod med
dig själv. Gå till stillheten, den hjälper dig att få lugn i varje fiber i din kropp. Vi är så
många i vårt avlånga land som behöver stillheten och mötet med oss själva. Därför är
det inte en tillfällighet att många söker sig till de tomma kyrkorna på sommaren och
året om för den delen. Vi har många vackra kyrkor i vår församling. Och nog talar
kyrkorna till oss av historiens vingslag och en levande bygd. Alla minnen blir till liv.
Mitt dop, min konfirmation, mitt bröllop och till slut också jag - skall begravas här.
Livet är i ständig förnyelse lik årstidernas växlingar.
Guds godhets rikedom att vi den nåd besinna som räcker året om.
Så möter vi till sist vår Frälsare, han som är den glädjesol som psalmen sjunger om.
Han är den som vänder bort all sorg och smärta om vi ber honom, ty han är din vän
som allt förmår.
Jag önskar er en skön och välsignad sommarvila!

Marianne Frid Ferm

utsidan:
konfirmander i
krakóws centrum
foto: j. ödemark
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KÖRSÅNGARE SÖKES!

Vi är en blandad vuxenkör som sjunger klassisk repertoar uppblandat med gospel, pop
och visa. Vi sjunger regelbundet i gudstjänster, samt gör några egna konserter och projekt varje år.
Vill du vara med och sjunga hos oss? Just nu
söker vi framförallt förstärkning bland tenorer
och basar. För mer information kontakta mig
(se baksidan).
Körvana och notläsningsförmåga är ett plus,
men inget krav. Provsjungning tillämpas.
Kören övar tisdagar 19.00-21.15 i Värbygården i Bara.

Ann-Sofie

SOMMARKAMPANJ

konfirmanddop
innan vårens sista
konfirmation
foto: j. ödemark

färgglatt
påskpyssel
i barnlokalen
foto: a-s. gribel

Svenska kyrkans internationella arbete uppmärksammar i sommar de som arbetar med
fotboll som instrument för att hjälpa människor till en bättre tillvaro. Hjälp gärna detta
arbete.
plusgiro: 90 01 22-3 bankgiro: 900-1223
ACT Alliance 90-Konto, Svensk Insamlingskontroll

Mats

SENIORDAGARNA

Välkomna till Seniordagarna 11-12 oktober.
Det är ett samarbete mellan Värby församling
och Svedala kommun. Den 11 oktober är vi
på kuben i Bara och den 12 oktober på Solgården i Klågerup.
Håll utkik när programmet kommer i slutet
av sommaren. Det blir föredrag för seniorer
och kaffe kaka samt musikunderhållning.

sångiorerna
stämmer upp
i bara kyrka
foto: h. nordström

Mats

FILM FÖR ALLA

Film är ett härligt sätt att uppleva kultur och
ger också alltid mycket att prata om. Vi har
två filmgrupper i församlingen.
14-25-åringarna träffas var fjärde måndag och
26-97-åringarna träffas en söndageftermiddag i månaden. Datum hittar du på sida 6-7.
Välkommen!

Jesper

filmklubben mitt
i ett samtal en
eftermiddag i april
foto: j. ödemark

trio di legno
besöker
skabersjö kyrka
foto: pressbilder

MUSIK I SKYMNINGEN

Sommaren är här och därmed också vår sommarserie Musik i skymningen. Se våra olika kyrkor,
njut av varierade musikprogram och allt detta med fri entré som vanligt. Alla konserter börjar 20.00.
Välkommen i skymningen!

Trio di legno

Per Engström och Lisa Ekmark

- ett program med träblås i
fokus. Kammarmusiktrion ger
konserter året runt. Kvällen
bjuder på musiken från olika
epoker och genrer, en bred och
underhållande repertoar med
instrumentkombinationer som
inte hör till de vanligaste.

En dynamisk duo som spelade tillsammans första gången 2014.
Per jobbar som kapellmästare samt som kyrkomusiker och har
hunnit dirigera 1500 föreställningar av Phantom of the Opera.

Lovisa Stenberg – tvärflöjt
Frilansmusiker bl a verksam i
Malmö Symfoniorkester, Norrlands- och Smålandsoperan.

Lisa frilansar som cellist i Öresundsområdet. Konserten kommer
bjuda på standards från den klassiska musikens värld och ett eller
annat lite yngre inslag. En omväxlande stund utlovas.

27 juni Bjärshögs kyrka

Fredrik Stenberg – saxofon,
klarinett och flöjt
Musiker vid bl a Malmö
Opera och konstnärlig ledare
för Visby storband.
Camilla Gaglianello – piano
Organist i Häljarp och
frilansande pianist, organist
och sångsolist.

20 juni
Skabersjö kyrka

per engström och
lisa ekmark hör du
i bjärshögs kyrka
foto: pressbilder

hanna söderqvist
och måns persson
gästar bara kyrka
foto: pressbild

Hanna Söderqvist och Måns Persson
I ”Jazz, Visor och Kärlek” tolkar de sina favoritjazzstandards med axplock från den svenska
låtskatten. Allt i kärlekens och känslornas tecken.
Hanna Söderqvist är utbildad musiker och sångpedagog vid Musikhögskolan i Malmö. Hon har sjungit
och samarbetat med Touché, Helen Sjöholm, Sinne Eeg, Gunhild Carling, Bo Sylvén och New York
Voices för nämna ett fåtal.
Måns Persson är självlärd gitarrist
och låtskrivare med en gedigen
resumé bestående av samarbeten
med bland annat Björn Skifs, Nils
Landgren, Gunhild Carling, Lill
Lindfors, Michael Caroe, Miriam
Aida, Bob Hansson och Mimi Terris.

11 juli Bara kyrka
Duo Olivia & Lydia
undrar ”Vem kan spela förutan vind?”
Årets program består av för oss så
typiska blandningen av klassiska
pärlor, sommarvisor och spännande
och intressant mellansnack. Allt med
en skopa humor.
Förutom klarinett och fagott kommer
ni även att skymta harpa och sång.
En intim konsert med mycket
publikkontakt.

25 juli Hyby gamla kyrka

duo olivia & lydia
sätter luften i rörelse
i hyby gamla kyrka
foto: pressbild

VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKSAMHET

Merparten av våra aktiviteter sker i Värbygården i Bara. På baksidan 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 startar den 3 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 startar den 3 september.

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.
Höstterminen börjar den 29 augusti.

Ann-Sofie
Konfirmand
Vårens konfirmander har avslutat sitt år och nu
laddar vi för nästa år. Har du frågor redan nu får
du gärna höra av dig till mig. Mejladress och
telefonnummer hittar du på sista sidan. Inbjudan
går ut till alla som börjar åttan till hösten men
även okonfirmerade äldre välkomnas!

Hans

Jesper

Öppet Hus

Ung Film

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 startar den 24 augusti.

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 med start den 27
augusti. Hoppas vi ses!

Hans
Miniorer & Himlakören
Kör, lek och lite undervisande verksamhet för 6och 7-åringar på tisdagar 14.45-16.30. Vi startar
varje gång med fika sedan, sjunger, pysslar samtalar vi med varandra. Vi sjunger i två grupper.
Terminen startar den 28 augusti. Anmälan till
Hans (se baksidan).

Hans & Malin

Jesper

VUXEN
Kyrkokören

En blandad vuxenkör som övar tisdagar
19.00-21.15. Vi hälsar nya sångare välkomna!
Höstterminen börjar den 21 augusti.

Ann-Sofie
Hemgruppen

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.
Höstterminen börjar den 29 augusti.

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 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.

Ann-Sofie

Mats

Änglakören

Filmklubben
För åldrarna 26-97 år, utvalda söndagar 14-17.
Vi ser en film och efteråt bjuds fika och samtal.
Kommande datum: 26/8, 30/9, 28/10 och 25/11.
Välkommen!

Jesper

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. 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. Naturligtvis fikar vi
under tiden. Höstterminen startar den 22 augusti.

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.
Höstterminen startar den 13 augusti.

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.

Mats, Malin & Marianne
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 våra gudstjänster
finns det kyrktaxi att beställa. Du beställer resa
minst en timme i förväg på telefon 040-440001.
Vi frågor kontakta expeditionen.

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.
Höstens datum blir: 27/9, 25/10, 29/11 och 20/12.

Malin

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 16-17.30
och inleder med enklare fika från 15.30.
Vi blir gärna fler! Vi börjar igen den 30 augusti.

Hans

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
Våra Swishkonton

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.

Mats

Söndagens gudstjänständamål
1230 303 164
(tisdagen före till måndagen efter)
Insamling till Tandala:
1234 661 195
(fungerar året runt)
Ett tredje nummer kan förekomma men då anges
detta tydligt på affischer, i agendor eller liknande.

Värby församling

JUNI

JULI

10/6 2:a söndagen efter trefaldighet
11.00 mässa i Bjärshögs kyrka

1/7
Apostladagen
11.00 gudstjänst i Bara kyrka

15/6 fredag
17.00 minnesandakt på Döängen

8/7
6:e söndagen efter trefaldighet
11.00 gudstjänst i Bjärshögs kyrka

Samling vid Klågerupskolan 17.00.

17/6 3:e söndagen efter trefaldighet
11.00 gudstjänst i Bara kyrka
20/6 onsdag
20.00 Musik i skymningen i Skabersjö kyrka
Kammarmusiktrion Trio di Legno - med träblås i fokus.

21/6 torsdag
14.30 gudstjänst på Solgården
22/6 midsommarafton
11.00 friluftsgudstjänst vid Killehuset i Bara
23/6 midsommardagen
13.00 friluftsgudstjänst i Skabersjö slottsparken.
Samling vid kyrkan 12.30 om man vill ha hjälp att hitta.

24/6 Johannes Döparens dag
18.00 musikgudstjänst i Bara kyrka

11/7 onsdag
20.00 Musik i skymningen i Bara kyrka

”Jazz, visor & kärlek” - Hanna Söderkvist & Måns Persson

15/7 Kristi förklarings dag
11.00 mässa i Hyby gamla kyrka
22/7 8:e söndagen efter trefaldighet
11.00 gudstjänst i Skabersjö kyrka
25/7 onsdag
20.00 Musik i skymningen i Hyby gamla kyrka
”Vem kan spela förutan vind?” - Duo Olivia & Lydia

26/7 torsdag
14.30 mässa på Solgården
29/7 9:e söndagen efter trefaldighet
11.00 mässa i Bara kyrka

Sommarkören och medverkar i gudstjänsten.

27/6 onsdag
20.00 Musik i skymningen i Bjärshögs kyrka

Per Engström och Lisa Ekmark framför mestadels klassiskt.

FÖRSONINGS- & MINNESANDAKT PÅ DÖÄNGEN

Platsen blev en omärkt begravningsplats långt utanför kyrkogårdar, där man begravde dem som fick
sätta livet till i Klågerupsupproret 1811. Vi samlas på årsdagen av denna händelse. Andakten handlar
också om den bön och försoning som vi behöver idag mellan människor och på olika platser i världen.
Samling vid Klågerups skola 17.00 där vi också får parkera bilen. Döängen ligger en kort (ca 1 km)
promenad bort. Eftersom vi går på cykel-/gångväg funkar det bra med barnvagn och rullstol.

Döängen 15 juni - samling 17.00 vid Klågerupskolan

AUGUSTI

5/8
10:e söndagen efter trefaldighet
11.00 gudstjänst i Bjärshögs kyrka
12/8 11:e söndagen efter trefaldighet
11.00 mässa i Skabersjö kyrka
14/8 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
19/8 12 :e söndagen efter trefaldighet
11.00 gudstjänst i Hyby gamla kyrka
23/8 torsdag
14.30 gudstjänst på Solgården
26/8 13:e söndagen efter trefaldighet
11.00 mässa i Bjärshögs kyrka
28/8 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården

SEPTEMBER

2/9
13:e söndagen efter trefaldighet
11.00 upptaktsgudstjänst i Värbygården

Verksamhetsstart och efterföljande konfirmandinformation
för alla nyfikna.

SOMMARKÖR

Vill du sjunga i kör? Då har du möjlighet
att vara med i vår sommarkör.
Nybörjare eller van körsångare spelar
ingen roll. Alla är välkomna!
Vi kommer att blanda gospel, pop, visa
och klassiska körlåtar till en musikalisk
sommarbukett.
För mer information och anmälan kontakta mig (se baksidan).
Vi övar i Värbygården tisdagar i juni
19.00-21.15 och avslutar med musikgudstjänst den 24 juni 18.00 i Bara kyrka.

Ann-Sofie

SOMMARCAFÉ

Torsdagen den 28 juni kör vi i gång årets
sommarcafé.
Varmt välkomna att tillbringa ett par timmar med fika och samtal om stort och
smått!
Det kommer att bjudas på musik och lyrik
och kanske någon gästartist.
Vi har öppet torsdagar mellan 14 och 16
och håller på fram till den 23 augusti.

Marie & Marianne

KYRKVANDRING

SAMÅKNING TILL SLOTTSPARKEN

Likt tidigare år firar vi friluftsgudstjänst i Skabersjö
slottspark på midsommardagen. Samling vid
kyrkan 12.30 för alla som vill ha hjälp att hitta.

BÖN MITT PÅ DAGEN

Varje onsdag samlas vi för en kort middagsbön
i kyrksalen i Värbygården 12.00. Välkommen!

Succén med pilgrimsvandring mellan
kontraktets kyrkor från i fjol återkommer
i sommar. Mellan den 18 juni och 1 juli är
det öppet 13-15 i församlingens kyrkor för
att stämpla sitt pilgrimskort.
Stämpelkort finns i kyrkorna och på
pastorsexpeditionen, där man också kan
köpa boken om kontraktets alla kyrkor.

Mats
skånsk sommarhimmel - foto: j. ödemark

KONFIRMAND 2019?!

glada miner
i hyby nya kyrka
på konfirmationen
foto: j. ödemark

paus i solen
efter lunchen
i oswiecim
foto: j. ödemark

Med en bildkavalkad från våren som gått vill
vi be dig som ska börja åttan att fundera över
konfirmationen. Även nior eller äldre som inte
redan konfirmerats är naturligtvis välkomna
också.
Vi skickar inbjudan till alla som är medlemmar i Värby församling och gör vad vi kan för
att även nå er andra.
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 som innebär glesare,
men lite längre stunder samt sommarläsning,
som är förlagd till nästa sommar. Här nedanför kan du läsa mer om hur det fungerar. Alla
alternativen är kostnadsfria.
Dagar och tider kommer med inbjudan. Har
du frågor redan nu hittar du mina kontaktuppgifter på baksidan. Under 18/6-30/7 är jag
däremot svårnådd p g a semester.

Jesper
veckokonfa

Vi träffas två timmar, en dag i veckan under
skolveckorna med konfirmation i maj 2019.
Vi åker dessutom på en Polenresa tillsammans.

lovkonfa

135 meter under
jord i saltgruvan
i wieliczka
foto: minns inte...

Träffar under fyra timmar om dagen under tre
olika veckor; vecka 44, slutet av vecka 1 och
början av vecka 2 samt vecka 16, 2019.
Konfirmationen sker annandag påsk, 22 april
2019. 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

en uppdatering
online innan
allvaret tar vid?
foto: j. ödemark

Läsning under fyra timmar om dagen vardagar vecka 31-33, 2019. 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 och
ses några enstaka gånger under året. Konfirmation 17 augusti 2019.

KYRKOKÖRSTURNÉ

En lördag i april möttes en stor del av koristerna i kyrkokören på Sturups flygplats för
gemensam avfärd mot huvudstaden.
Det stora målet med resan var att sjunga tillsammans med kyrkokören i Edsbergs församling i Sollentuna under deras mässa på söndagen. Innan detta hann några spendera pengar
medan andra ville strosa Stockholms gator
fram. När kvällen kom möttes vi för gemensam middag på en tapasrestaurang. Därefter
begav vi oss till kvällens huvudattraktion:
musikalen My Fair Lady på Stadsteatern.
Efter en mycket bra föreställning promenerade
vi trötta och nöjda den korta biten till hotellet.
Efter en tidig söndagsfrukost tog vi pendeltåget
till Sollentuna och Edsbergskyrkan. Efter gemensam repetition väntade en snabb fika med
deras trevliga kyrkokör. Här fick jag tillfälle att
prata med en av körens herrar, som berättade
att kören i full styrka består av åtta tenorer
och lika många basar. Det är inte utan att man
känner sig avundsjuk!
Mässan var trevlig med ett dop insprängt i
ritualen. Uppträdandet gick som en dans, och
efter ett gott kyrkkaffe väntade pendeln tillbaka. Eftermiddagen bjöd på fri lek i för dagen
nya grupperingar, och spenderades bland annat med sightseeing och museibesök.
När söndagskvällen kom möttes vi på Södermalm för mässa i Allhelgonakyrkan, denna
gång som besökare. Fyllda av nya intryck
begav vi oss sedan till en näraliggande restaurang. Flera blev snopna när vi fick reda på att
det bara serverades vegetariska rätter. Efteråt
satte oss i hotellbaren för att runda av resan.
Tidig måndagsmorgon satte vi oss på tåget
hem mot Malmö. Vi konstaterade att vi under
helgen åkt flyg, flygbuss, pendeltåg, stadsbuss
och fjärrtåg. Det enda vi missat var en båttur i
fina Mälaren, som vi åtminstone fått en underbar utsikt av från Söders höjder.
Det är god sammanhållning i gruppen där
smågrupperna varierades från dag till annan.
När vi sjunger på hemmaplan blir umgänget
ett annat, men på resan fick vi verkligen tid
att spendera tid med och lära känna varandra.
Samarbete med andra körer, ackompanjatörer
och ledare tillför också något nytt. En sådan
här resa ger definitivt mersmak.

Lennart Svensson

uppklädda och
glada stockholmsresenärer
foto: m. pedersen

glada miner
någonstans på
södermalm
foto: k. svensson

söndagens
gudstjänst
i edsberg
foto: m. pedersen

gamla stan
visade sig från sin
vackraste sida
foto: k. svensson

KÖRVÅREN

glada korister
i samband
med ”skapelsen”
foto: m. börjesson

Himlakören sjöng på dopdroppegudstjänst
i januari. Sedan sjöng vi på fastekampanjen
tillsammans med Änglakören och Heavenly
voices och vid vårens stora satsning, musikalen
Skapelsen, som var ett samarbete mellan
Uppåkra och Värby församlingars barnkörer.
Under våren övade vi under våra vanliga
träffar och sedan träffades vi tillsammans på
Åkersberg i Höör där vi sjöng och övade på
musikalen. Helgen efter framfördes musikalen
först i Uppåkra kyrka och sedan i Hyby nya
kyrka.
Under våren har Malin pratat om skapelsen
och samtalat och pysslat kring historierna.
Terminen avslutades med en vårkonsert i
Bara kyrka.

Hans
körutflykt
med stopp för
gruppbild i lund
foto: h. nordström

körrepetition
i höör inför
musikalen
foto: h. nordström

”in character”
som man säger i
branschen
foto: h. nordström

En intensiv och rolig körvår är avslutad och
jag ser tillbaka på en hel drös av skoj projekt!
Kyrkokören hann med både en gospelhelg
med Landskronakören Koinonia gospel och
en körresa till Stockholm förutom ljusgudstjänsten tillsammans med Heavenly voices
och påskdagen i Hyby nya kyrka där Sångiorerna och kyrkokören sjöng så taket nästan
lyfte. Det är otroligt roligt att kunna göra
saker tillsammans i olika konstallationer.
Änglakören och Heavenly voices framförde
musikalen Skapelsen tillsammans med Himlakören och Uppåkras barnkörer. En heldag
musikalsjungning tillsammans i Höör och
helgen därpå rep och två musikalföreställningar. Var ni inte där missade ni något. Men
var lugn, det kommer nytt att lyssna på i höst.
Heavenly voices dessutom har varit på opera
och körutflykt med ridtur och bad i Ängelholm, en belöning efter många års körsjungande.
Nu tar de här körerna och körledaren lite
sommarledigt, men höstplaneringen är redan
igång. Körhelg med övernattning är det tänkt
för både Änglakören och Heavenly voices,
kyrkokören är med i den stora kontraktskören
i september, det blir temagudstjänster, advent,
lucia, jul och många andra körkarameller att
längta efter! Men först lite sommar, som så
klart inleds med nystartade Sommarkören,
det går nämligen inte att få för mycket sång!

Ann-Sofie

MEDARBETAREN 2.0

Stafettpinnen i vår presentationsserie går vidare.
Vi är inne på del 4, eller 2.4 som man skulle sagt
i programvarusammanhang. Nu är vi ju inte
programvaror utan människor och därför tycker
vi det är viktigt att ni får en bild av vilka vi är
bakom titlar och namn.
I det här numret är det Georg som fått svara på
våra frågor. När han inte gör det sköter han begravningsverksamheten och diverse vaktmästarsysslor runtom i församlingen.

Jesper

VAKTMÄSTAR-GEORG

Fullständigt namn: Georg Stefan Nordström
Ålder: 63
Stjärntecken: Oxe
Familj: Två vuxna barn och min fru Eva
Jobbar som och med: Kyrkvaktmästare
Började här: Mars 2008

Därför jobbar jag i kyrkan: Jag tycker det är ett
privilegium att få jobba i våra vackra kyrkor
och på våra fina kyrkogårdar. Det är verkligen
en harmonisk arbetsmiljö.

georg poserar
glatt när det var
dags för bild
foto: j. ödemark

Roligast med det här jobbet: Variationen är ju
en sliten klyscha, men i det här jobbet är det
stor variation, från att en av dagarna träffa
kyrkogårdsbesökare som gärna delar med sig
av berättelser om släkt och vänner som just de
besöker vid sin gravplats, för att vid ett annan
tillfälle ringa in till dop, vigsel eller konfirmation i någon av våra kyrkor eller ta del av en fin
musikkonsert, men även närvara vid gudstjänsten för att lyssna till sång, musik och ord.

Favoritfilm eller -regissör: Det blir för det mesta
Drama eller thrillers, för att nämna någon regissör blir det Steven Spielberg, Martin Scorsese
och Quentin Tarantino.

Och mindre kul: Det finns ju inget dåligt väder
säger man, men mindre kul. Det skulle vara regn
vid fel tillfälle.

Roligast i tillvaron: När man lyckas samla
familjen till en härlig och go’ gemensam träff.

När jag inte jobbar: Eftersom min fru och jag delar
samma intresse, nämligen vandring, så blir det en
del hiking, även lite matlagning, resor både längre
och kortare, se en bra film och bara koppla av.
Favoritbok eller -författare:
Tidigare blev det både deckare och romaner t ex
Sidney Sheldon, Dan Brown och GW Persson.
Numera blir det mest faktaböcker.

Favoritmusik eller -musiker: Lyssnar på det mesta,
men helst på blues, jazz, rock och klassiskt.
Favoritmat eller -kök: Gärna traditionell husmanskost, men även från andra länders spännanande
matkultur.

Tråkigast i tillvaron: Jag försöker att förtränga
det tråkiga. Det finns väl alltid ett litet ljus i det
mörkaste mörker.
Det närmaste året ser jag mest fram emot: Se under
fråga nummer 2. När man nått hit så får man väl
blicka bakåt och summera ett långt och härligt
arbetsliv och se fram mot den förhoppningsvis
glada pensionen.

PÅSKVISNINGAR

engagera(n)de
vuxna och barn
vid påskvisningen
foto: h. nordström

Veckan före påsk hade vi visning för barn i
åldern 6-10 år på Värbygården.
Med hjälp av Ulla Fricks formgivna figurer
berättade vi om våra kristna traditioner och
påskens olika händelser. Vi berättade med
start från intåget i Jerusalem på palmsöndagen
till uppståndelsen på påskdagen. Varje visning
avslutades med en frågestund då vi fick svara
på barnens frågor om påsken.

Hans

TANDALA

vårutflykt med
alla engagerade
frivilliga
bild: m. börjesson

Församlingen har under ett antal år samlat in
pengar till Tandalaprojektet. Det är ett projekt
som hjälper skolor och kyrkor i Nzega.
Vi har snart nått 100.000 kronor 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

MODEVISNING

stiliga damer och
två ”gökungar”
vid modevisningen
bild: m. börjesson

 nder Svenska kyrkans internationella
U
fastekampanj anordnade Värby församling en
modevisning. Varje gäst fick en tunnbrödrulle
och cider. Sedan följde en kavalkad av moderiktiga kläder för den moderna senioren. Under kvällen såldes det lotter med fina priser.
Det samlades in 10.000 kronor till internationellt arbete.

Mats

UR BILDARKIVET

ungdoms- och
kyrkokören, karna
och margareta
bild: j. ödemark

I det här numrets bildarkivdykning gjorde jag
som jag brukar och kastade mig tio år tillbaka
i tiden där jag hittade en repetitionsbild från
Hyby nya kyrka, en marsdag 2008.
Jag känner igen många ansikten ur både ungdomskören och kyrkokören och några av dem
kan vi fortfarande få höra under konserter och
gudstjänster runtom i våra kyrkor.

Jesper

KYRKOHERDEN(S SPALT)

avgående herde
med present från
personalen
foto: j. ödemark

GDPR

Sedan 25 maj 2018 ersätter GDPR Personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen ska skydda vår
personliga integritet på ett bättre sätt. Det behövs
eftersom ny teknik och sociala medier ställer nya
krav på lagarna.
Allt som handlar om en specifik person kallas
personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter,
DNA eller annat som gör att man vet vilken
person det handlar om. Vissa saker räknas som
känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller
politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas
extra mycket och får oftast inte sparas utan att
personen det handlar om vet att de sparas.
Svenska kyrkan har i en central databas register
med uppgifter om personer som är medlemmar i
Svenska kyrkan och vissa uppgifter om anhöriga
till dem som är medlemmar.
Kyrkostyrelsen för ett centralt tillhörighetsregister över kyrkotillhöriga med uppgifter om dop,
konfirmation och kyrkotillhörighet.
Församlingarna har församlingsregister, som
dels innehåller uppgifter om församlingens
kyrkotillhöriga, dop och konfirmation, dels
uppgifter om personer som deltar i församlingens verksamheter.

När detta skrivs har Ola precis lämnat Värby
församling för sitt nya uppdrag i Helgeands
församling i Lund. Jakten på en ny kyrkoherde
började redan för några månader sedan men i
den kyrkliga organisationen är det många som
ska säga sitt innan en ny kan tillsättas och de
som sökt och kallats intervjuades i slutet av maj.
Ett beslut förväntas tas ungefär samtidigt som du
läser detta.
I väntan på detta är Mats tillförordnad kyrkoherde, d v s han vikarierar på posten. Är du
nyfiken får vi be dig hålla utkik efter besked
på hemsidan. Tills vi har mer besked kring en
framtida chef och herde låter vi därför den här
spalten vila och avvaktar vad som händer.
I höstnumret av Kyrknytt ska alla beslut vara
tagna och då presenterar sig våra nya kyrkherde
också.

Jesper

I församlingarna förs ministerialböcker med
uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och
begravning i Svenska kyrkans ordning.
Registren och ministerialböckerna regleras i
kyrkoordningen, Svenska kyrkans egna stadgar
som är beslutade av Kyrkomötet, och i Svenska
kyrkans bestämmelser (SvKB 2003:13) beslutade
av Kyrkostyrelsen.
Svenska kyrkan för i Kyrksam, enligt 14 § lagen
(1998:1591) om Svenska kyrkan, uppgifter om
förtroendevalda. I Kyrksam finns även uppgifter
om anställda och andra förtroendevalda i Svenska kyrkan som inte omfattas av ovan nämnda
lag.
Svenska kyrkan för även register över personer
som är röstberättigade och valbara vid kyrkoval
(kyrkoordningen kap. 38).
Om du vill veta vad vi har lagrat om dig behöver
du komma hit och visa upp ett id-kort så att vi
vet att det är du som får uppgifterna. Sen tar
vi fram alla uppgifter om dig och postar dem
till den adress du är skriven på. Ett s k registerutdrag lämnas ut skyndsamt inom en månad
från begäran (kan förlängas med ytterligare två
månader). Du har rätt att få de här uppgifterna
utan kostnad.

Mats

HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS!
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
kyrkomusiker Karna Bertilsson
070-9263221 karna.bertilsson@telia.com
församlingshemsvärdinna Marie Börjesson
070-8402348 marie.borjesson@svenskakyrkan.se
vikarierande präst Marianne Frid Ferm
070-6026777
kyrkomusiker Ann-Sofie Gribel
070-8103165 ann-sofie.gribel@svenskakyrkan.se
kamrer Christina Hangård
076-6440737 christina.hangard.carlson@svenskakyrkan.se
präst och vikarierande kyrkoherde 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 Carin Falck
0734-478030 carin.falck@telia.com
Begravningsombud för icke medlemmar Bengt Nilsson
040-408123

Gudstjänstlistan har flyttat till mittuppslaget!

