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ALLT ÄR SOM VANLIGT

Den varma sommaren blev en varm höst som blev en vanlig höst. Allt är som
vanligt. Dygnets timmar håller sin tid, allt är som vanligt. Vi människor, de flesta av
oss tycker om när allt är som vanligt. Vi gillar inte förändringar, speciellt inte när det
gäller klimatet eller om tiden är ur led. Jo, det finns en del orosmoment däremellan
också. Men människan är en föränderlig varelse som klarar det mesta. Hon är också
väldigt vetgirig och genom historien så har hon försökt att utmana Gud. Som fallet
med Babels torn, då människan försöker bygga ett torn som ska nå upp till himlen.
Eller då människan vill vara Gud genom olika experiment.
Men vi behöver inte försöka komma upp till Gud, eller försöka skapa som Gud
skapar för att visa att vi finns. Gud ser oss och ger sig till känna. Snart är det jul igen.
Då böjer sig Gud till oss och ger sin enfödde son till oss. Gud tar kontakt med oss
och vi behöver inte rusa ut i rymden för att leta efter Gud. Inte heller behöver vi titta
i mikroskopet för att finna honom. Det är enklare än så.
På julen uppmärksammar vi Jesus födelse, då Gud kommer till oss fullt synlig och
konkret. Gud är ordningens Gud. Någon sa att kaos är granne med Gud. Granne ja,
men Gud är inte kaos. Gud vill ge oss trygghet och frid. Gud önskar att vi ska lita på
hans skapande både i historien och i nutiden.
När jag tänker på Gud så tänker och känner jag en förtröstan på att jag inte behöver
ha koll på allt. En del kan jag lämna åt Gud. Genom Jesus får vi veta hur vi ska vara
gentemot varandra. Om vi gör så som Jesus säger så värnar vi skapelsen också. Jag
tror att Gud har allt i sina händer. Jorden snurrar just så som Gud vill. Tiden håller
sina minuter. Men vi människor är lite besvärligare. Vi vill gärna styra, både varandra
och Gud.
Nu kommer snart det lilla Jesusbarnet till oss igen. Gud kommer till oss som ett litet
oskyddat barn som är beroende av omgivningens godhet. Gud älskar oss genom
Jesus på ett konkret sätt. Han ger sig själv till oss. Historiskt sett så tog vi hand om
barnet Jesus men förkastade den vuxne Jesus. Ändå ger sig inte Gud utan säger att
han tar på sig vår skuld för att vi har korsfäst Jesus. Vi får då evigt liv om vi bejakar
och ber om förlåtelse för detta.
Jag tänker att en bättre julklapp att ge eller få kan jag inte tänka mig. Om vi låter
Gud styra så kommer vi fram. Om vi ser förbi tomtar och julgranar. Om vi letar
bland alla julklappar när vi mätta och belåtna summerar julafton. Om vi lyssnar till
änglasången så hittar vi källan till det liv som aldrig dör. Jesus som bär oss från sin
födsel i ett stall till sin tron i himlen.

Mats
utsidan: hyby
gamla kyrkogård
i vinterskrud
foto: g. nordström
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ETT NYTT ANSIKTE
I ARBETSLAGET

Sedan Mats blev kyrkoherde har Marianne
Frid Ferm vikarierat med den äran i väntan
på tillsättning av en av våra prästtjänster.
Därför är det extra roligt att välkomna Anna
Gaffet som ny präst i vår församling, med
början i februari.
Här nedanför kan du läsa Annas presentation
av sig själv. Välkommen till Värby Anna!
Hej!
När du läser detta så har vi inte träffats än.
Anna Gaffet heter jag och börjar jobba hos er
som komminister den 8 februari 2019. Jag är
27 år och kommer från Malmbäck, som ligger
på det småländska höglandet, samt Huskvarna dit min familj flyttade under min uppväxt.
Mina teologistudier påbörjade jag i Göteborg,
och flyttade sedan till Lund där jag har studerat den största delen av min utbildning.
Den 4 februari 2018 prästvigdes jag för Växjö
stift och har sedan dess gjort mitt första år
som pastorsadjunkt i Bankeryds församling
utanför Jönköping i Småland. När jag flyttade
från Lund för ett knappt år sedan så kände
jag att jag gärna skulle vilja återvända söderut
någon gång i framtiden. Möjligheten kom
mycket snabbare än jag kunnat ana, när jag
såg att Värby församling sökte en präst. Jag är
glad att få möjligheten att komma till er och
lära känna er och kyrkorna i församlingen.
Min lediga tid spenderar jag tillsammans med
min man och vår hund, gärna ute på långa
promenader när vädret tillåter. Jag tycker om
god mat och att läsa romaner, samt att resa.
Jag vill redan nu erkänna och på förhand be
om ursäkt för en av mina svagheter; mitt dåliga minne gällande namn. När vi träffas får
du gärna upprepa ditt namn både en och flera
gånger, så ska jag verkligen försöka göra mitt
bästa för att komma ihåg det.
Det ska bli fantastiskt roligt att få börja hos
er som präst, och jag ser med glädje och
nyfikenhet fram emot att få träffa er alla och
lära känna församlingen. Allt gott och Guds
välsignelse!

Anna Gaffet

anna gaffet
- ny präst i
värby församling
foto: e. stork

kö till fiskdammen
under värbydagen
och terminsstarten
foto: h. nordström

seniorerna - pigga
på både sång och
fotografering
foto: h. nordström

LITE MER OM VINTERNS
GUDSTJÄNSTER

Här följer lite mer om julens och vinterns musik
och gudstjänster. Välkommen till din kyrka för
att fira en musikrik och god jul!

Första advent
Ordet advent är latin och betyder ankomst.
Första advent inleder adventstiden, de fyra
veckorna före jul och Jesu födelse och ankomst.
Första advent är också första dagen på det nya
kyrkoåret och därmed en extra festlig tillställning.
Sjung med i adventspsalmerna, läs med i bönerna
och lyssna till sångerna. Vi firar första advent i
vår största kyrka så alla får plats.
Änglakören, Heavenly Voices, Kyrkokören och
Sångiorerna medverkar i gudstjänsten.

2/12 Hyby nya kyrka 16.00
Lucia
”Som stjärnan på himlen, som tonen av kristall,
som sången i vår längtan, Lucia stiger fram.
Du finns i ljuset, du finns i hoppet,
du skingrar mörkret som kring jorden råder.”
(M. Cederberg-Rydén).
Nya luciasånger blandat med klassiker framförs
av våra ungdoms- och barnkörer samt konfirmander.
Som den uppmärksamme ser tar vi ut firandet
lite i förskott redan helgen före lucia.
8/12 16.00 Hyby nya kyrka (insläpp 15.45)

Andra advent
Vår vana trogen firar vi med musikgudstjänst i
advent. Medverkar gör Emilia Björk-Svensson
och Desireé Nilvärn på sång, fiol och flöjt samt
Sångiorerna.
Efter gudstjänsten serverar internationella gruppen
glögg och pepparkakor samt säljer lotter.

9/12 Skabersjö kyrka 16.00
Tredje advent
”Från oss alla till er alla en riktigt god jul!”
En julkavalkad i text och ton framförs av Värby
kyrkokör, Eva Hovstadius - recitation, Albin
Valastig - marimba, Åsa Hörling - dans, Anders
Juhlin - piano och Ann-Sofie Gribel - dirigent
och sångsolist.
16/12 Hyby nya kyrka 18.00 (insläpp 17.45)
grafik: geralt/pixabay CC0

Julafton
Samling vid julkrubban tillsammans med församlingens barnkörer som spelar julspel. Här
riktar vi oss i första hand till barnfamiljer.

24/12 Hyby nya kyrka 11.00
En respektive två timmar senare firar vi
traditionell julbön och gästas då av sångsolist
Suzanne Flink vid båda gudstjänsterna.

24/12 Skabersjö kyrka 12.00
24/12 Bara kyrka 13.00

suzanne flink hör
du i skabersjö och
bara på julafton
foto: pressbild

Juldagen
Den förhållandevis nya traditionen med
spontankör till julottan är självklart en del
av julfirandet även i år. Vi träffas för övning i
Värbygården den 18 december 19-20.30 samt
en stund innan i Bjärshögs kyrka för genrep
på juldagen. Anmäl till Ann-Sofie om du är
intresserad, eller dyk bara upp på vår gemensamma övning. Spontankören är öppen för
alla, stora som små. Välkomna!

25/12 Bjärshögs kyrka 8.00
Nyårsafton
Nyårsbönen gästas av Lena Wismar - sång.
Lena är en återkommande röst i vår församling, precis som traditionen med nyårsbönen.

31/12 Hyby gamla kyrka 16.00
Trettondedag jul
När den sista julmaten är uppäten och fler
granbarr ligger under granen än sitter kvar på
grenarna står trettondedagen för dörren, dagen då de österländska stjärntydarna nådde
fram till Betlehem enligt julevangeliet.
Då tar vi hjälp av lovkonfirmanderna och
firar en ungdomsinriktad gudstjänst i vårt
församlingshem.

6/1 Värbygården 11.00
Men, saknas det inte några dagar här ovanför? Jo, och naturligtvis firar vi gudstjänster
alla kyrkodagar året runt. Dagar som Fjärde
advent, Annandag jul, Söndagen efter jul m fl
hittar du i mittuppslagets schema.
Varmt välkommen till din församling i jul!

emilia björksvensson och
desirée nilvärn
foto: privat

lena wismar hörs
vid nyårsbönen i
hyby gamla kyrka
foto: privat

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 igen den 21 januari.

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 den 10/12 med julbabysång
10.00. Terminen startar igen den 21 januari.

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. Avslutning den 14/12 och start igen den 22/1.

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 och
samtalar vi med varandra. Vi sjunger i två grupper. Anmälan till Hans. Start igen den 22/1.

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.
Terminsavslutning (lucia) den 8/12. Start 23/1.

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. Terminsavslutning med luciakonsert den 8/12. Terminstart den 23/1.

Ann-Sofie
Konfirmand
Årets konfirmander är snart halvvägs. Har du frågor om nästa års konfa så hör gärna av dig till mig.

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 och kommande
datum blir 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 6/5 och 3/6.

Jesper

VUXEN
Kyrkokören

En blandad vuxenkör (sopran, alt, tenor och bas)
som övar i Värbygården tisdagar 19.00-21.15.
Vi sjunger vid både gudstjänster och konserter,
skapar musik och delar glädjen att sjunga tillsammans.
Under våren blir det bland annat gospelprojekt
och sång till påsk. Terminen avslutas med ett
gemensamt körprojekt med alla församlingens
körer i maj. Körvana och notläsningsförmåga är
ett plus, men inte ett måste. Välkommen!
Körstart 22 januari.

Ann-Sofie

Bön- & bibelgruppen

Internationella gruppen

Vi träffas varannan onsdag 19-21 i Värbygården
med start den 5/12 för att läsa bibeltexter och
samtala. Mot slutet av kvällen ber vi för gruppens olika förbönsämnen. Efter påsk 2019 kommer gruppens inriktning vara att följa kyrkoåret
med texter och beskrivningar av historiska bibliska händelser. Detta kommer resultera i en resa
till Israel och Palestina våren 2020.

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
Filmklubben
För åldrarna 26-97 år, utvalda söndagar 14-17.
Vi ser en film och efteråt bjuds fika och samtal.
Kommande datum: 6/1, 3/2, 10/3, 31/3 och
5/5. Välkommen!

Jesper

DAGLEDIG & ÄLDRE

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 & Anna

Kulturklubben

Kyrknytt & hemsidan

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. Vi startar igen den 16 januari.

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

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.
Vårterminen startar 14 januari.

Marianne & Anna

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.
Vårens datum blir: 17/1, 28/2, 28/3 och 25/4

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 och börjar igen den 24/1.

Karna

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

DECEMBER

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

Adventsgudstjänst tillsammans med bl a Kyrkokören,
Änglakören, Heavenly Voices och Sångiorerna.

26/12 Annandag jul
11.00 mässa i Hyby gamla kyrka
30/12 Söndagen efter jul
11.00 gudstjänst i Bara kyrka

4/12 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården

31/12 Nyårsafton
16.00 nyårsbön i Hyby gamla kyrka

8/12 lördag
16.00 luciafirande i Hyby nya kyrka

JANUARI

Luciatåg med konfirmander, barn- och ungdomskörer.

9/12 Andra söndagen i advent
11.00 miniluciagudstjänst i Värbygården
16.00 mässa i Skabersjö kyrka
Sångiorerna medverkar i gudstjänsten.

16/12 Tredje söndagen i advent
11.00 gudstjänst i Bara kyrka
18.00 julkonsert i Hyby nya kyrka

Vi välkomnar julen tillsammans med kyrkokören.

18/12 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
20/12 torsdag
14.30 gudstjänst på Solgården
23/12 Fjärde söndagen i advent
11.00 mässa i Hyby gamla kyrka
24/12 Julafton
11.00 julkrubba i Hyby nya kyrka
Julbön riktad lite mer till barnfamiljer.

12.00 julbön i Skabersjö kyrka
13.00 julbön i Bara kyrka
25/12 Juldagen
8.00 julotta i Bjärshögs kyrka

Spontankören medverkar traditionsenligt.

HIMMEL & PANNKAKA

1/1
Nyårsdagen
18.00 mässa i Värbygården
6/1
Trettondedag jul
11.00 mässa i Värbygården

Årets lovkonfirmander medverkar i gudstjänsten.

13/1 1:a söndagen efter trettondedag jul
11.00 gudstjänst i Bara kyrka
15/1 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
20/1 2:a söndagen efter trettondedag jul
11.00 mässa i Hyby nya kyrka
23/1 onsdag
17.30 himmel & pannkaka i Värbygården
Kvällsgudstjänst med pannkaksfika för barnfamiljer.

27/1 3:e söndagen efter trettondedag jul
11.00 dopdroppegudstjänst i Värbygården
Våra nydöpta får mottaga sina dopdroppar
och efteråt bjuds det på lätt lunch och doptårta.

29/1 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
30/1 onsdag
18.00 ungdomsmässa i Värbygården

UNGDOMSMÄSSA

Fyra onsdagkvällar under första halvan av 2019
bjuder vi in framförallt barnfamiljer till en gudstjänst riktad till de lite yngre församlingsborna.
Efteråt sitter vi ned tillsammans, umgås och äter
pannkakor.
Vi kallar det himmel & pannkaka och boka gärna
den här kvällen redan nu...

Eftersom söndagförmiddagarna inte alltid är
alla tonåringars favorittid att vara vakna och
alerta bjuder vi in till att fira kvällsmässa två
onsdagar under våren. Då firar vi mässa riktad
till framförallt ungdomar, men naturligtvis är
även föräldrar, syskon och andra församlingsbor
välkomna. Första gången är...

13/2 Värbygården 17.30

30/1 Värbygården 18.00

FEBRUARI

3/2
Kyndelsmässodagen
18.00 ljusmässa i Skabersjö kyrka

Heavenly Voices medverkar i gudstjänsten.

10/2 5:e söndagen efter trettondedag jul
11.00 gudstjänst i Hyby gamla kyrka
12/2 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
13/2 onsdag
17.30 himmel & pannkaka i Värbygården
Kvällsgudstjänst med pannkaksfika för barnfamiljer.

17/2 Septuagesima
11.00 mässa i Bjärshögs kyrka

Musikmässa med Alla hjärtans-tema. Läs mer till höger.

24/2 Sexagesima
11.00 mässa i Bara kyrka
26/2 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården

MARS

3/3
Fastlagssöndagen
11.00 gudstjänst i Värbygården

KYNDELSMÄSSA

Kyndel är ett gammalt ord för ljus och i
evangelietexten för dagen beskrivs Jesusbarnet som uppenbarelsens ljus och dagen
har fått sitt namn just av traditionen att
fira ljusfest denna dag. Här firar vi med
sång, ljus och mässa i Skabersjö kyrka
med bland annat Heavenly Voices.

3/2 Skabersjö kyrka 18.00

VID ALLA HJÄRTANS DAG

17 februari firar vi gudstjänst med alla
hjärtans dag i färskt minne.
Det är skoj att sjunga tillsammans. Små
och stora barn är välkomna att testa
barnkör (eller sjunga lite extra om man
redan går i kör här eller på annan plats).
Denna dag träffas vi klockan 9.30, övar
några sånger och sjunger sedan i mässan
i Bjärshögs kyrka. Eftersom alla hjärtans
dag är alldeles om hörnet pyntar vi tillsammans kyrkan lite extra hjärtigt och
avslutar med kyrkkorv och vaniljhjärtan,
kaffe och saft.
Föredrar du att enbart fira tillsammans
med oss andra börjar gudstjänsten 11.00.

17/2 Bjärshögs kyrka 11.00

Upptakt för årets fasteinsamling

6/3
Askonsdagen
8.00 morgonmässa i Värbygården
10/3 Första söndagen i fastan
11.00 gudstjänst i Hyby gamla kyrka

VECKOMÄSSA

Varannan tisdag 11.30 under terminstid firar vi
mässa i Värbygårdens kyrksal. Har du möjlighet
att komma är du välkommen att deltaga i gudstjänstgemenskapen.

KARNEVALSGUDSTJÄNST

Fastlagstiden, från Fastlagssöndagen via
Blå måndagen och Fettisdagen med fastlagsbullar fram till Askonsdagen då fastan
börjar, är i kyrklig tradition fylld av glädje,
karneval och maskerad. Dagar att förbereda sig och passa på att njuta av sådant
som man kommer att sakna när fastetiden
inleds. Först fest, sedan fasta, kanske för
att göra kontrasten tydligare. Vi inleder
med karnevalsgudstjänst med glädjefull
sång, karnevalsprocession och den som
vill får gärna komma utklädd!

3/3 Värbygården 11.00
Välkomna!

BÖN MITT PÅ DAGEN

Varje onsdag samlas vi för en kort middagsbön
i kyrksalen i Värbygården 12.00. Välkommen!
snötyngda grenar i hyby - foto: e. von appen engström

FILM FÖR ALLA

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
de som hunnit fylla 26 år träffas en söndageftermiddag i månaden. Datum hittar du på sida
6-7. Vi inbjuder speciellt er mitt i livet till en
stunds vila och eftertanke framför filmduken.
Välkommen!

Jesper

KÖRSÅNGARE SÖKES!

förra årets lucia
efter firandet
i hyby nya kyrka
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
sångiorerna
besökte solgården
och gudstjänsten
foto: k. bertilsson

heavenly voices
intog värbygården
och övernattade
foto: a-s. gribel

FÖDELSEDAGSFEST

Värby församling bjuder in dig som fyllt 70,
75, 80, 85, 90 eller däröver under året och
är medlem i Svenska Kyrkan till en fest. Det
innebär att vi bjuder på mat samt kaffe och
tårta. Detta spisas till underhållning i form
av sång och musik. Du får också en trevlig
present med dig hem som en tanke tillbaka på
din bemärkelsedag. Du får bjuda med en vän
som får dela glädjen och gemenskapen tillsammans med dig och oss. Det går att välja
mellan torsdagen den 24 eller fredagen den 25
januari klockan 14-16.30. En inbjudan kommer skickas till dig som fyllt år under året.

Mats

BARN- OCH FAMILJ
GUDSTJÄNST FÖR STORA OCH SMÅ
I dessa gudstjänster är tanken att alla ska få
möjlighet att kunna få möta Gud på sin nivå.
Söndagens tema kommer att återspegla sig i
såväl gudstjänstrummet som i psalmer, predikan m m. Men även i form av pyssel, drama
och diskussioner inne i gudstjänstlokalen eller
ute i barnavdelningen.
Dessa gudstjänster firas följande dagar:
2/12 adventsgudstjänst, Hyby nya kyrka 16.00
24/12 julkrubba, Hyby nya kyrka 11.00
27/1 dopdroppegudstjänst, Värbygården 11.00
17/2 vid Alla hjärtans dag, Bjärshögs kyrka 11.00
3/3 Start på fasteinsamlingen, med karnevalstema, Värbygården 11.00

MINILUCIA
Vi samlas vi till gudstjänst för stora och små i
Värbygården. Välkomna att dyka upp i valfri
luciaklädsel och de barn som vill får självklart
skrida in i ett luciatåg.

9/12 Värbygården 11.00

fruktåret 2018
fanns det äpplen
också inomhus
foto: h. nordström

JULBABYSÅNG
Måndagen den 10 december har vi terminsavslutning i Värbygården för babysången, oavsett om man varit med på höstens babysång
eller ej. Vi avslutar så klart med fika och lek!

10/12 Värbygården 10.00
HIMLAKÖRENS HÖST
Under hösten har Himlakören haft glädjen
att få sjunga på upptaksgudstjänsten i Värbygården och dopdroppegudstjänst för stora och
små. Vi har också pratat om temat Barns sorg
och saknad som sedan avslutades med en gudstjänst i Värbygården den 11 november.

DOPDROPPEGUDSTJÄNST
Söndagen den 27 januari firar vi familjegudstjänst i dopets tecken. I samband med gudstjänsten i Värbygården delas dopdropparna
ut till alla barn som döpts i Värby församling
mellan augusti och december. Efteråt blir det
kyrkkorv och tårta.

27/1 Värbygården 11.00

Hans

andaktsstund vid
en av höstens
körövernattningar
foto: a-s. gribel

SENIORDAGARNA

Årets seniordag med församlingen som medarrangör hölls i Kuben denna gång. Temat
var låt det frusna bli varmt med föredrag av
prästen Lisbeth Carlborg. Många utställare
gav sina tips och råd till de ca 125 besökarna.
Dagen avslutades med underhållning av Hans
Nordström.
samling kring
”montern” under
seniordagarna
foto: m. magnusson

Mats

NYA ÖPPETTIDER

Pastorsxpeditionen har nya öppettider.
Välkommen att besöka oss på dessa tider:
måndag, onsdag och fredag: 10-12 och 12.3014.30 samt torsdag 14.30-16.30 och 17-19.

Värby församling

EFTER INSTALLATIONEN

nya kyrkoherden
på plats
i predikstolen
foto: g. nordström

Ett stort tack till er alla som gjorde dagen så
fin när jag installerades som kyrkoherde i
församlingen. En mässa med mycket glädje
och inspiration. En fest med mycket kärlek
och gemenskap.

Mats

BIBELÄSNING,
BÖN OCH RESA

kyrkoherdeinstallation
i Hyby nya kyrka
foto: h. nordström

Önskar du vara med i en grupp som samlas i
Värbygården för bön och bibelläsning?
Med start onsdagen den 5/12 kl 19.00-21.00
(varannan vecka) träffas vi för att läsa bibeltexter och samtala. Mot slutet av kvällen ber
vi för gruppens olika förbönsämnen. Med
start efter påsk 2019 kommer gruppens inriktning vara att följa kyrkoåret med texter och
beskrivningar av historiska bibliska händelser.
Detta kommer resultera i en resa till Israel
och Palestina våren 2020.

Mats
bibelgruppen
siktar på en resa till
det heliga landet
foto: j. ödemark

MEDARBETAREN 2.0

I vår nya serie med presentationer av oss som
jobbar i Värby församling har turen nu kommit
till en av våra musiker och här nedanför finner
du Ann-Sofies svar och hennes tankar kring
både jobbet och annat.
Alla har fått samma frågor att svara på och du
möter en ny medarbetare i varje nummer.

Jesper

MUSIK-ANN-SOFIE

Fullständigt namn: Ann-Sofie Margareta Gribel
Ålder: 39
Stjärntecken: Skytt
Familj: Man och två barn
Jobbar som: Kyrkomusiker
Började här: 3 september 2012
Därför jobbar jag i kyrkan: Jag hade en sån otroligt
inspirerande körledare när jag sjöng i kyrkans
barnkör som liten så när valet stod mellan att
utbilda mig till sångpedagog eller organist valde
jag det senare, vilket jag verkligen inte ångrat.
Roligast med det här jobbet: Alla möten med människor i olika sammanhang. Att följa körsångarnas utveckling, särskilt de jag mötte första
gången som små i himlakören och änglakören
som nu sjunger i Heavenly voices och är konfirmander. Det händer rätt mycket där emellan.
Arbetet med gudstjänst är också något jag gillar,
att försöka hitta vägar så att fler ska känna sig
hemma i vårt sammanhang.

ann-sofie
vid flygeln
i Värbygården
foto: j. ödemark

Favoritmusik eller -musiker: Sophie Zelmani var
länge en favorit. Lyssnar just nu mer på Adele
och är väldigt imponerad av Dolly Partons
karriär.

Och mindre kul: långdragna möten är sällan
särskilt skoj. Det händer inte så ofta, men ändå.

Favoritmat eller -kök: Jag kan inte välja…
sushi, franskt, italienskt, eller köttbullar med
potatismos, sås och lingonsylt.

När jag inte jobbar: Då umgås jag med familj
och vänner, läser en del och påtar i trädgården.

Roligast i tillvaron: Jag tycker generellt att livet blir
bättre och bättre allt eftersom.

Favoritbok eller -författare: Det är svårt att välja,
men jag slår till med ”Blåbärssnår, äppelskrutt
och rabarberskugga” av My Feldt. Det är poesi
och bakning i ett.

Tråkigast i tillvaron: Det är när saker inte alls går
som jag tänkt, missförstås eller bara blir tokigt.

Favoritfilm eller -regissör: de senaste åren har mitt
filmtittande drastiskt minskat, men ”La La
Land” var den senaste jag såg som jag verkligen
gillade. Just för tillfället går ”Babblarna - första
filmen” eller ”Minimonster” på repeat hemma
beroende på vilket barn som väljer.

Det närmaste året ser jag mest fram emot:
Just nu ser jag verkligen fram emot advent, lucia
och jul - den bästa tiden på året! 2019 tänker jag
annars ska bli året med harmoni och balans som
ledord.

camilla gisslowgästar värbykväll
i februari
foto: i. muller

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.

STÖRST AV ALLT ÄR KÄRLEKEN

Följ med på en resa där Camilla Gisslow
berättar om sina egna erfarenheter av att
vara förälder till ett transsexuellt barn. En
föreläsning om kärlek, hopp, hopplöshet och
om mod att våga vara sig själv. Om kampen
hennes barn har fått utkämpa för att få vara
sig själv och hennes kamp som förälder, där
hon fått boxas mot de fördomar och normer
som finns runt omkring oss i samhället från
1997 till i dag.
Hon lyfter fram hur kärlek och acceptans kan
skapa styrka och trygghet, även när vi inte
förstår eller när vi tycker det är svårt.

onsdag 6/2 Värbygården 19.00

BOKBORD

Framöver kommer vi att kunna köpa Frälsarkransar, andaktsböcker med mera i kyrkor
och i Värbygården. Betala med swish och
skriv ”bokbord” eller betala kontant och med
jämna pengar till ansvarig på plats. Pengarna
skänks till Tandala! Välkommen att botanisera
och komma med tips!

Malin

VÅRA SWISHKONTON

ett smakprov från
våra nyladdade
bokbord
foto: m. t. jonsson

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

Värby församling

TACKSÄGELSEDAGEN

Årets tacksägelseauktion i Bjärshög av
produkter som smyckat kyrkan i samband
med tacksägelsegudstjänsten inbringade 3 170
kronor till Tandalainsamlingen.
Auktionsresultatet var ett resultat av att de
flesta byborna deltog i såväl gudstjänsten som
det föregående traditionsenliga kyrkkaffet.
I år var det den nya kyrkvärden Malin Bornschein med familj som inbjudit till kyrkkaffe i
granngården till kyrkan.

altarsmyckning i
bjärshögs kyrka vid
tacksägelsedagen
foto: u. selin

Ulf Selin

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. 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

JOBBA HOS OSS?

Värby församling söker församlingshemsvärd.
Värden har en central roll i Värbygården i
Bara. Lokalerna ska vårdas och skötas och de
olika verksamheterna få service.
De huvudsakliga uppgifterna är städning,
livsmedelshantering, enklare servering, information i samband med uthyrning av lokaler,
inköp av livsmedel, tvätt av vissa textilier etc.
Sista ansökningsdag är den 5 december. Tillträde enligt överenskommelse. Läs mer på vår
hemsida om tjänsten.

vintertid kräver
kyrkogårdsarbete
foto: e. von appen
engström

Värby församling

UR BILDARKIVET

Det här numrets arkivdykning tog mig till en
sen novemberdag 2008 då julspelet flyttat in
i Bara kyrka och entusiaster och frivilliga ur
bland annat Sångiorerna återgav julevangeliet
med stor inlevelse.

Jesper

glada seniorer
levandegjorde
julbudskapet 2008
foto: j. ödemark

HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS!
Värby församling, Värbyängen 200, 233 64 Bara, 040-440064
Öppet: mån, ons & fredag 10-12 och 12.30-14.30, torsdag 14.30-16.30, 17-19
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
vikarierande präst Marianne Frid Ferm (t o m januari)
070-6026777 marianne.fridferm@gmail.com
präst Anna Gaffet (fr o m 8 februari)
070-6026777 anna.gaffet@svenskakyrkan.se
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
vikarierande husmor Isabelle Nilsson
070-8402348 isabellenilsson6733@gmail.com
vaktmästare Georg Nordström
070-7712435 georg.nordstrom@svenskakyrkan.se
barnledare och vikarierande musiker Hans Nordström
0730-622174 hans.nordstrom@svenskakyrkan.se
kanslist Lena Persson
076-6440738 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
070-3532362 och 040-365257

