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I DESSA VALTIDER

När ni läser rubriken tror jag att tankarna går till riksdagsvalet om några få veckor
och den ordens kamp som förs i debattsoffor i TV eller via arga insändare i lokalpressen eller i sociala medier. Vad resultatet blir i det fallet handlar inte om de stora
utspelen eller de strategier som dragits upp på respektive partikontor. Till syvende
och sist handlar det om de val som alla som får och väljer att rösta gör, utifrån sin
övertygelse. Det är hela tanken med demokratin.
På samma sätt gör vi människor val i andra sammanhang och det dessutom dagligen. Står man vid kyldisken i mataffären så tittar man på pris, förpackning, tillverkningsplats, jämförpris, innehållsförteckning, olika märkningar eller kanske går
man på igenkänningsfaktorn. Oavsett vilket så gör man ett val baserat på sina egna
förutsättning och egna uppfattningar om vad som är viktigt.
Sommaren har präglats av värme, sol, torka och bränder. Nyheterna har präglats av
krigsrubriker och expertutlåtanden om värme, sol, torka och bränder. En del väljer
att rycka på axlarna och påminna om att det inte var mycket till sommar vi fick 2017.
Andra lägger skulden på den globala uppvärmingen och säger att vi minsann får
skylla oss själva. Några söker svaren i historien och menar att fluktuationerna över
tid troligen spelar mer roll än fossil förbränning och att uppvärningen sedan senaste
istiden faktiskt fortfarande pågår i vår del av världen. En fjärde står i direktsändning
i TV på ett soltorrt vetefält, i en nedbränd skog, i en hage med boskap som tuggar på
årets sista bete eller vid en brunn som återigen hunnit sina i sommarhettan.
Vad har allt detta i Kyrknytt att göra då? Påverkar verkligen en gudstro och ett kristet
levnadssätt på något sätt? Jag kan inte svara för hur andra gör sina val, men baserat
på mina egna så får jag påstå att det ofta gör det. För med övertygelsen att det finns
något större bakom skapelsen, djuren, naturen och människorna omkring mig får
mig att vilja göra gött.
Det kan man alldeles säkert göra även utan en gudstro, men synen på att världen
inte bara är fantastisk, utan också helig och skapad gör den unik. Vi har bara en
värld även om världsrymden innehåller många fler. På samma sätt som vi bara har
en viss mängd vatten på jorden, då hjälper inte polarisarna på Mars. Vi lever på ett
klot på ett perfekt avstånd från en lagom varm stjärna och havsströmmar och vindar
samverkar med polernas istäcken och landmassornas vidder för att skapa väder och
andra förutsättningar för liv här hos oss.
I allt det fantastiska kan jag bara se godhet och planering bakom. Låt oss då använda
vår egen godhet och planering och lilla grå nervkluster innanför skallen till att förvalta detta på bästa sätt genom minskade skapelseövergrepp och bra val!

Jesper
utsidan:
konfirmander
i kasimierz, krakow
foto: j. ödemark
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Ansvarig utgivare: Mats Magnusson
Redaktör: Jesper Ödemark
Tryckt av All-Media Öresund, Kävlinge
Nästa nummer ute fredag 30 november
Deadline tisdag 30 oktober
Upplaga: 3000 exemplar
Kyrknytt utkommer med 4 nummer per år och
distribueras till samtliga hushåll i Värby församling.

VÄLKOMMEN SOM
KONFIRMAND 2019!

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 m m. Dessutom bjuder vi på mellanmål och
åker på en resa till Polen tillsammans under året.
Utöver möjligheten att ses en gång i veckan
erbjuder vi också lovkonfa samt sommarkonfa.
Alla träffar är kostnadsfria och vi ses i Värbygården i Bara.
Välj den tid som passar dig bäst men numrera alternativen (1-3) så att jag kan anpassa grupperna
till dina val efter bästa förmåga. Onumrerade
anmälningar behandlas sist. Jag kan inte garantera
att alla grupper blir av då detta beror på deltagarantal och hur valen faller. Väljer du att skriva
namnet på en kompis så prata med kompisen så
att ni är överens och väljer samma alternativ.
Skicka in nu så återkommer jag via SMS. Träffarna för veckogrupperna börjar vecka 36.

Jesper

Anmälan till
konfirmation 2018-2019
Veckokonfa måndagar 16-18
Veckokonfa tisdagar 16-18
Veckokonfa tisdagar 19-21
Veckokonfa onsdagar 16-18
Veckokonfa torsdagar 16-18
Veckokonfa torsdagar 19-21

veckokonfa

Lovkonfa, vecka 44, 1/2 & 16

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

Sommarkonfa, vecka 31-33 (2019)
namn: ___________________________________

lovkonfa

Vi träffas under fyra timmar om dagen under tre
olika veckor; vecka 44, 2018, slutet av vecka 1
och början av vecka 2 samt vecka 16, 2019.
Konfirmationen sker annandag påsk, 22 april
2019. Den här formen passar bra för dig som har
mycket aktiviteter under skolveckorna. Lovgruppen följer också med till Polen.

adress: __________________________________
_________________________________________
mobilnummer (konfirmandens):
_________________________________________

sommarkonfa

Vi träffas under fyra timmar om dagen, vardagar
vecka 31-33, 2019.
Vi åker också med till Polen under våren och ses
några enstaka gånger under året. Konfirmation
17 augusti 2019.

mobilnummer (vårdnadshavares):
_________________________________________
_________________________________________

Skicka din anmälan till:

kompis: __________________________________

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

Plats för tilläggsinfo: ________________________
_________________________________________

%

sms/mms:
mejl: 		
snigelpost:
		

personnummer: __________________________

fåren behöver
inte längre
söka sin herde
foto: h. nordström

glada sångiorerna
på trappan till
bara kyrka
foto: h. nordström

kulturklubben på
smålandsresa
i våras
foto: m. börjesson

KYRKOHERDEINSTALLATION

Det är en dröm som går i uppfyllelse. Jag blir
kyrkoherde i församlingen som jag älskar.
Efter 14 år som komminister så kommer jag
den 14 oktober att installeras som kyrkoherde
i Värby församling av kontraktsprost Jan-Olof
Aggedal. Det blir en mässa i tacksägelsens
tecken med mycket glädje, sång och musik.
Till er som känner mig och till er som inte
känner mig säger jag: Kom och dela min
glädje i Hyby stora kyrka klockan 11.00 den
14 oktober. Efteråt är det fest i Värbygården.
Mat och dryck, tårta och kaffe. Meddela gärna om ni kommer till festen i Värbygården.
Ring Lena på expeditionen 040-440064
senast den 1 oktober. (Mässan är alltid öppen
utan anmälan).
Men vad händer när en ny chef ska sätta sin
prägel på arbetslag och inriktning av arbetet?
Personalen arbetar på i samma goda anda
som mina företrädare planterat i arbetslaget.
Svenska kyrkan är inte som en kommun, ett
statligt verk eller ett företag. Ytterst ansvarar
vi inför Gud. Vi är en församling vars ledning
är de som ni medlemmar röstat in för att
företräda er. Men kyrkoherden har möjlighet
att tillsammans med kyrkorådet forma verksamheten och teologin.
I kyrkoordningens fjärde kapitels andra paragraf står att läsa: ”Kyrkorådet ska ha omsorg
om församlingslivet och har gemensamt med
kyrkoherden ansvar för att församlingens
grundläggande uppgift blir utförd.”
Den grundläggande uppgiften är att göra
Jesus känd och älskad. Kyrkan har fyra
hörnstenar som bär upp henne; gudstjänst,
undervisning, diakoni och mission. All vår
verksamhet ska på olika sätt genomsyras av
detta. Det är min roll som kyrkoherde att se
till att detta sker. Men ensam kan jag inte
klara det. Förtroendevalda, personal och inte
minst församlingens medlemmar måste vara
delaktiga. Tillsammans kan vi föra ut Guds
rike på många olika sätt i Värby församling.
Jag kommer sätta min personliga prägel på
hur vi ska vandra med Jesus.
Välkomna!

Mats

FRÄLSARKRANSEN

Ni har kanske sett någon bära detta radband, med dess olikfärgade pärlor, som ett
armband runt handleden. Detta är Svenska
kyrkans eget radband som biskop emeritus
Martin Lönnebo komponerat. Han säger att
frälsarkransen är ett synligt hjälpmedel för
att komma ihåg bönen och de eviga tingen.
Varje pärla har sin betydelse. Det finns t ex en
doppärla, en Gudspärla och en bekymmerslöshetspärla.
Namnet frälsarkrans kommer från räddning.
En livboj kallas också frälsarkrans på sina
håll. I vår tid handlar mycket om yta och att
hinna med. Radbandet kan hjälpa oss att
ledas mot vårt hjärta och Gud.
Jesus kallas också för frälsare så radbandet
eller kransen har också fått namn efter
honom. I höst kommer vi i församlingen att
lyfta fram frälsarkransens olika möjligheter i
grupper, gudstjänster och andakter. Välkommen att deltaga och ställa frågor!

Malin

SAMTALSGRUPP
FÖR SÖRJANDE

Till hösten välkomnar vi nya deltagare till
samtal om sorg och förlust.
Sammanlagt träffas vi sex gånger under
kvällstid. Vi bjuder på kaffe, te och smörgås.
I en god samvaro ges utrymme för att dela
tankar och erfarenheter om döden och livet.
Vill du veta mer eller själv vara med?
Kontakta mig.

Malin

I OVIGD JORD

De deltagare som inte överlevde Klågerupsupproret 1811 fick ingen plats innanför
kyrkomurarna utan lades i en gemensam grav
utanför Klågerup. Detta var den tidens sätt att
markera sveket mot makten.
Detta är ett sorgligt kapitel i vår församlings
historia och Malin samt en skara församlingsbor samlades i juni, på årsdagen, för en
minnes- och försoningsgudstjänst.

Jesper

frälsarkransen och
dess olika pärlor
för livets skeenden
foto: verbum

malin efter
gudstjänsten vid
minnesstenen
foto: h. nordström

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.

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.

Kerstin & Hans
Babysång & syskonsång

Ann-Sofie
Konfirmand

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.

Inbjudan har gått ut till alla åttor och okonfirmerade nior i församlingen. Saknar du ändå
brevet finns det på sida 3 här i Kyrknytt.
På söndag (2 september) håller vi konfirmandinformation i Värbygården i Bara. Det går bra att
anmäla sig då också, eller hör av dig till mig för
anmälan och frågor.

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.

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 och kommande
datum blir 24/9, 22/10, 19/11 och 17/12.

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.
Anmälan till Hans (se baksidan).

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.

Ann-Sofie

Jesper

VUXEN
Kyrkokören

En blandad vuxenkör som övar tisdagar
19.00-21.15. Vi hälsar nya sångare välkomna!

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 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

Filmklubben
För åldrarna 26-97 år, utvalda söndagar 14-17.
Vi ser en film och efteråt bjuds fika och samtal.
Kommande datum: 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 udda 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.

Hans
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.

Marianne
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!

Hans
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 Tandalaprojektet.

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
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
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

SEPTEMBER

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

Verksamhetsstart och efterföljande konfirmandinformation
för alla nyfikna.

9/9
15:e söndagen efter trefaldighet
11.00 mässa i Bara kyrka
11/9 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
12/9 onsdag
17.30 Himmel & pannkaka i Värbygården

Kvällsgudstjänst med pannkaksfika för stora och små.

16/9 16:e söndagen efter trefaldighet
11.00 gudstjänst i Bjärshögs kyrka
23/9 17:e söndagen efter trefaldighet
11.00 Mässa i Hyby gamla kyrka

OKTOBER

7/10 19:e söndagen efter trefaldighet
18.00 mässa i Bara kyrka
Följs av eftersnack över en kvällsfika.

9/10 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
10/10 onsdag
17.30 himmel & pannkaka i Värbygården

Kvällsgudstjänst med pannkaksfika för stora och små.

14/10 Tacksägelsedagen
11.00 mässa i Hyby nya kyrka

Kyrkoherdeinstallation och efterföljande firande.
Mer info om detta hittar du på annan plats i Kyrknytt.

21/10 21:a söndagen efter trefaldighet
11.00 tacksägelsegudstjänst i Skabersjö kyrka
16.00 tacksägelsegudstjänst i Bjärshögs kyrka
Kyrkorna smyckas traditionellt och efteråt bjuds allt ut
till försäljning och inkomsterna tillfaller välgörenhet.

25/9 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården

23/10 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården

27/9 torsdag
14.30 gudstjänst på Solgården

25/10 torsdag
14.30 gudstjänst på Solgården

30/9 Den helige Mikaels dag
11.00 dopdroppegudstjänst Värbygården

28/10 22:a söndagen efter trefaldighet
11.00 mässa i Bara kyrka

Våra nydöpta får mottaga sina dopdroppar
och efteråt bjuds det på lätt lunch och doptårta.

UPPTAKTSGUDSTJÄNST

Då är det dags för en ny termin igen. Det önskar vi uppmärksamma genom en upptaktsgudstjänst som
går i lekfullhetens tecken. Både kyrkokören, Sångiorerna och barnkörer medverkar i gudstjänsten.
Vi presenterar alla våra verksamheter och hälsar konfirmanderna välkomna.
Internationella gruppen medverkar och det blir lotteri, korvgrillning, kaffe och kaka. För barnen har vi
en hoppborg och fiskdamm.
Välkommen till Värbygården och var med när terminen startar för våra verksamheter!

Värbygården i Bara 2 september 11.00

NOVEMBER

3/11 Alla helgons dag
16.00 minnesgudstjänst i Bara kyrka
18.00 minnesgudstjänst i Hyby nya kyrka
4/11 Söndag efter alla helgons dag
16.00 minnesgudstjänst i Skabersjö kyrka
6/11 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
11/11 24:e söndagen efter trefaldighet
11.00 minnesgudstjänst i Värbygården

En gudstjänst med plats för barns sorg och saknad.

18/11 Söndagen före domssöndagen
11.00 mässa i Bara kyrka
20/11 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
25/11 Domssöndagen
18.00 gudstjänst i Hyby gamla kyrka
Följs av eftersnack över en kvällsfika.

29/11 torsdag
14.30 gudstjänst på Solgården

DECEMBER

2/12 Första söndagen i advent
16.00 gudstjänst i Hyby nya kyrka

VECKOMÄSSA

Varannan tisdag firar vi mässa i Värbygårdens
kyrksal. Har du möjlighet att komma är du
välkommen att deltaga i gemenskapen.

BÖN MITT PÅ DAGEN

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

HIMMEL & PANNKAKA

I höst provar vi en ny typ av kvällsgudstjänst och namnet har vi lånat av vår
grannförsamling Uppåkra.
Himmel & Pannkaka är en lite kortare och
enklare gudstjänst som ska passa alla
åldrar, men kanske extra mycket de något
yngre församlingsborna.
Två onsdagar under hösten firar vi denna
kvällsgudstjänst i Värbygården i Bara och
efteråt bjuder församlingen på pannkaksfika.
Välkommen 12 september och 10 oktober
vid 17.30.

Värby församling
KONFIRMANDINFO

Det är tradition hos oss att välkomna
konfirmanderna till konfirmandåret i samband med upptaktsgudstjänsten. Under
väldigt många år har vi också haft konfirmandinformation i direkt anslutning till
gudstjänsten.
Vi gör likadant i år, men då vi flyttat
upptaktsgudstjänsten till Värbygården sker
konfirmandinformationen där också.
Då får ni chans att träffa oss ledare, ställa
frågor, undra hur det fungerar, lämna in
den där lappen som ni inte hann få iväg
eller vad det nu kan vara.
Nynmälda och oanmälda konfirmander, deras föräldrar och andra nyfikna är
välkomna att stanna på konfirmandinformation. Vädret får avgöra platsen, men
det blir oavsett vilket på...

Värbygården
2 september 12.30
Jesper
östersjön mellan träden - foto: j. ödemark

FILM FÖR ALLA

sångiorerna börjar
kunna det här
med fotografering
foto: m. frid ferm

Film är ett härligt sätt att uppleva berättelser
och ger också alltid mycket att prata om. Att
spegla sitt eget liv i karaktärerna i filmen är
ett bra sätt att prata om livets både mindre
och större frågor. 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

KÖRSÅNGARE SÖKES!

i väntan på
avfärd från
hotellet i krakow
foto: j. ödemark

Vi är en blandad vuxenkör som sjunger klassisk repertoar uppblandad 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

platsens historia
påverkade alla
och satte spår
foto: j. ödemark

messande präster
på wavelslottets
borggård
foto: j. ödemark

FLER BILDER
FRÅN KRAKOW

Församlingens samtliga konfirmander har
de senaste åren åkt på en resa till Polens näst
största stad och under resan haft tre intensiva
dygn tillsammans.
I år hade vi fantastiskt väder och flygets
avgångstider gav oss lite mer tid i staden i år.
Där hann vi även titta lite på slottet även om
man av bilden här intill tycks ana att konfirmanderna lyssnar på guiden samtidigt som
Mats och Ola ägnar sig åt sina telefoner. Vi
får väl hoppas att det var viktiga sms från
expeditionen.
Ovanför denna en bild på en kort samling i
gräset i Birkenau, med den så välkända tågporten genom vakthuset bakom gruppen.

Jesper

FAMILJEGUDSTJÄNST

I dessa gudstjänster är tanken att alla ska få
möjlighet möta Gud på sin nivå. Söndagens
tema kommer att återspegla sig i gudstjänstrummet 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.
Dessa gudstjänster firas på följande söndagar
11.00 om inget annat anges:

malin instruerar
kring något
under familjelägret
foto: h. nordström

2/9 upptaktsgudstänst i Värbygården
30/9 dopdroppegudstjänst i Värbygården
11/11 ”Himmelen är nära” en gudstjänst 		
med fokus på barns sorg och saknad,
i Värbygården

Hans

FAMILJELÄGER
PÅ SUNDSGÅRDEN

Även om familjelägret flyttar lite i tid så är
traditionen sig lik: lek, bad, skratt, sång och
intressanta samtal under cirka ett dygn tillsammans. Temat för detta läger var förlorat
och återfunnet och temat återkom i övningar,
bibelberättelser och dramatiseringar som
handlade om bibelberättelserna ”den förlorade sonen”, ”det borttappade silvermyntet”
och ”det förlorade fåret”.
Temat sammanfattades fint på söndagens
gudstjänst när vi pratade om allting vi själva
tappat bort men blivit glada för att återfinna
och Malin påminde oss om att Gud blir lika
glad för varje människa han får återfinna.
Sundsgården stod för en fin inramning med
god mat och fina omgivningar och gav oss
möjligheten att få en trevlig helg. Att dessutom
vädret var härligt och vi fick sommarens enda
regn gjorde inte saken sämre.

Hans

var det
uppvärmning
inför fotbolls-vm?
foto: h. norddström

gudstjänst under
familjelägret på
sundsgården
foto: h. nordström

full fart runt
altaret under
familjelägret
foto: h. nordström

SENIORDAGARNA

Värby församling samarbetar med Svedala
kommun kring seniordagarna som går av stapeln i församlingen den 11-12 oktober. Tema
för i år är ”Låt det frusna bli varmt igen”.

torsdag 11/10, Kuben i Bara
andakt i
auschwitz-birkenau
i våras
foto: j. ödemark

trötta men glada
konfirmander vid
ankomst till kastrup
foto: j. ödemark

13.00 Öppningstal av Mats Magnusson.
Dagens program och utställare presenteras.
13-16 Rullatorservice. Under dagen erbjuds
rullatorservice av hjälpmedelstekniker och det
finns möjlighet att ställa frågor.
13.10 Birgitta Carlborg, en van föreläsare
från Stockholm, håller föredrag om hur man
kan återerövra sin glädje och hur man leder
sig själv.
14.00 Värby församling bjuder på fika. I samband med fikan finns det möjlighet att träffa
utställarna.
15.00 ”Tänk dig en strut karameller”, musik
och sång av Hans Nordström med pianist.

fredag 12/10, Solgården i Klågerup
14.00 Öppningstal av Anna-Stina Nished,
enhetschef på Solgården. Presentation av
program.
14.10 Rune Rosell, musik och sång
15.00 Svedala kommun bjuder på fika.

Mats

en konfirmation är
ingen konfirmation
utan gruppselfie
foto: j. ödemark

VÅRAVSLUTNING
MED BARNKÖREN

När jag fick bilder av Hans från våravslutningarna var det tydligt att de först försökte
ta en mer allvarlig bild och sedan en mer
avslappnad och kanske lite tramsigare. Jag
tyckte denna var bättre, för här syns det hur
roligt de verkar ha haft.
I dagarna börjar en ny termin och vill du
vara med och sjunga i någon av våra barn-,
ungdoms- eller vuxenkörer så hör av dig
till Hans eller Ann-Sofie så ska vi nog hitta
någon som passar dig.

Jesper
glada barn och
sprallig präst,
eller tvärtom?
foto: h. nordström

MEDARBETAREN 2.0

Stafettpinnen i vår presentationsserie går vidare
och eftersom det är semestertomt i huset får jag
väl ta emot den själv.
Så, här kommer del 5 i serien om oss som jobbar i Värby församling. Vi svarar alla på samma
frågor och du möter en ny medarbetare i varje
nummer.

Jesper

PEDAGOG-JESPER

Fullständigt namn:
Björn Jesper Daniel Göransson Ödemark
Ålder: 44
Stjärntecken: Vädur respektive tiger
Familj: Två barn samt särbo
Jobbar som och med: Församlingspedagog
Började här: 14 juli 1997
Därför jobbar jag i kyrkan: För mig är inte tro ett
val, utan något naturligt. Alltsedan tonåren har
kyrkan varit en del av mitt liv och jag blev en aktiv del av kyrkans när jag valde yrkesväg i livet.
Roligast med det här jobbet: Att det sällan går på
rutin. För även om en del saker återkommer är
det nya möten och nya frågor som dyker upp
hela tiden. Varje höst kommer ett nytt gäng
konfirmander och jag får gå med dem en bit på
vägen under ett av de mest händelserika åren i
deras liv.
Och mindre kul: Det är att möta fördomar mot tro
och troende. Jag är så trött på att höra anklagelser om alltifrån korståg och häxprocesser till religionskrig och övergrepp i kyrkliga miljöer. Det
är lätt att glömma allt det bra som kyrkan gör.
När jag inte jobbar: Musik har varit som luft för
mig sedan tonåren, d v s livsnödvändig. Det
har resulterat i både flitigt skivsamlande (vinyl
såklart!), egen musikproduktion i min hemstudio
och ett något fanatiskt samlande av gamla analoga syntar (som kräver en del elektroniskt servicekunnande). Utöver detta så ser jag mycket film.
Favoritbok eller -författare:
J.R.R. Tolkiens samtliga verk. Ska jag tvingas
välja en enskild så är ”The Children of Hurin”
en favorit.

multitasking: att
intervjua och fotografera sig själv
foto: j. ödemark

Favoritfilm eller -regissör: Det är svårt att välja en
regissör, men Neill Blomkamp, Tim Burton och
Luc Besson har sällan misslyckats med sina.
Favoritmusik eller -musiker: Det mesta inom elektronisk musik från framförallt sent 70-tal till
tidigt 90-tal samt senare artister och genrer som
blickar ditåt. Jag gillar också nordisk folkmusik
och medeltida musik, gärna i modern tappning.
Favoritmat eller -kök: Det är tillfredställande att
experimentera fram något Asieninspirerat av det
som råkar finnas i kylskåpet. Jag äter mer och
mer vegetariskt, men lagar någon annan så säger
jag gärna ja till bl a sushi.
Roligast i tillvaron: Att få en idé och att genomföra den som man föreställt sig och att se att det
blev både som planerat och bra.
Tråkigast i tillvaron: Missförstånd och långsinthet.
Det närmaste året ser jag mest fram emot: Mer välplanerat arbete som i sin tur leder till mer ork
och fritid i studion och med nära och kära.

bara kyrka i
höstsolens sken
för nio år sedan
foto: j. ödemark

VÄRBYKVÄLLAR

Välkommen till våra församlingsaftnar med
intressanta föredrag, frågestund och fika.
Vi ses alltid i Värbygården och det är alltid
fri entré. Normalt sett är det också onsdagar,
men då och då får vi tag i en föreläsare som
inte kan på onsdagar, så dubbelkolla gärna
när du fyller i din almanacka eller kalender i
telefonen.

FRG - VAD ÄR DET?

Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av
utbildade frivilliga som under kommunal regi
är ett stöd för samhället i samband med kriser
eller andra extraordinära händelser.
Utbildningarna finansieras av Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.
Svedala kommun är huvudman för FRG i vår
geografiska närhet.
Bo Hansson och Roland Hellén-Halme från
civilförsvarsförbundet kommer och pratar
om detta. Vill du bara lyssna eller kanske bli
en frivillig inom FRG? Kom till Värbygården
och lyssna och notera att detta är en torsdag.

torsdag 20/9 Värbygården 19.00

TEOLOGI & JURIDIK

ulrika och mats
pratar teologi och
juridik i praktiken
foto: a. jelvefors

Välkommen till Värbygården för att ta del
av en intressant föreläsning om teologi och
juridik i praktiken.
Hur kan en präst och advokat samarbeta på
bästa sätt för att hjälpa brottsoffer och andra
hjälpsökande?
Kyrkoherde Mats Magnusson och advokat
Ulrika Rogland föreläser utifrån olika fallbeskrivningar om hur mötet mellan teologi
och juridik kan ske på bästa sätt.

onsdag 17/10 Värbygården 19.00

PAULUS

bo frid berättar om
paulus på värbykvällen i november
foto: m. frid ferm

Vad sade egentligen Paulus? Varför är kristendomen exklusiv? Hur tolkade Paulus Jesus?
Vad är Paulus syn på frälsningen.?
Docent Bo Frid föreläser om den person
som betytt väldigt mycket för kristendomens
utveckling och utbredning. Vad har Paulus att
säga till oss idag?

onsdag 21/11 Värbygården 19.00

TANDALA

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
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.

det krävs ingen
håv för att lägga
en slant till tandala
foto: j. ödemark

Mats

ANHÖRIGFÖRENINGEN

Värby församling samarbetar med Svedala
anhörigförening genom en gemensam kväll
på Värbygården. Kom och lyssna till AnnSofie Griebel som sjunger och spelar. ”Musik
med känsla” heter hennes program och är en
blandad kompott från klassiskt till nytt. Vi får
också under kvällen information om Anhörigföreningens och församlingens verksamheter.
Kaffe, kaka och goda samtal utlovas också.
Välkommen till en trevlig kväll måndagen den
24 september kl 18:30.

Mats

UR BILDARKIVET

I backspegeln ser vi i detta numret tillbaka till
försommaren 2008 då det behövdes en bild på
hela arbetslaget till hemsidan. Det visade sig
lättare sagt än gjort att samla alla anställda
samtidigt, men det blev av till slut.
En av bilderna i serien blev även utsida på
sommarnumret av Kyrknytt 2008.
Här är däremot den första som togs den här
dagen i maj, när alla lite vilset försöker hitta
sina platser under björken och undertecknad
tålmodigt väntar vid kameran för att programmera självutlösaren.
En del har bytt jobb, andra gått i pension och
fyra på bilden jobbar fortfarande kvar. Vilka
känner du igen?

Jesper

skabersjö kyrkas
fina trappstegsgavlar mot himlen
foto: j. ödemark

ett vilset arbetslag
under björken vid
hyby gamla kyrka
foto: j. ödemark

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.

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 marianne.fridferm@gmail.com
kyrkomusiker Ann-Sofie Gribel
070-8103165 ann-sofie.gribel@svenskakyrkan.se
kamrer Christina Hangård
076-6440737 christina.hangard.carlson@svenskakyrkan.se
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
kanslist Lena Persson
040-440064 lena.b.persson@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

