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GUD FINNS ALLTID DÄR

Gud finns alltid där, i både med- och motgång. Efter julkalasen och nyårsfirandet,
under den längsta perioden under året av vardag, möttes först tusentals sångare på
Malmö Live för Gospelfest och dagen därpå ett hundratal barn och unga för en dag
med gospel för unga. Och vilka dagar det blev! Dagar fyllda av sång, glädje, bön,
samtal, tacksamhet och gemenskap. Just det som kan ge kraft att orka vidare när livet
i övrigt känns som att man går i konstant motvind.
För min del byttes gospel- och sångglädje snabbt mot vabruari och oxveckorna
tog verkligen tag. En enda lång uppförsbacke med feber, influensa och löss. Nästan
som en bingobricka är meddelandena från förskolan om vilka sjukdomar som avdelningarna är drabbade av. Man kan ju annars tycka att alla dessa veckor utan avbrott
ur vardagen, mörkt och här nere mestadels grått, skulle räcka, men nej.
Kanske är det också en anledning till att melodifestivalen är så stor vecka efter vecka,
ett glittrande avbrott i vardagen, en anledning att samlas för att dela en stunds gemenskap, oavsett om det gemenskapsskapande är gillande eller ogillande av låtarna. Jag
tror att vi människor behöver en samlingsplats. Den här perioden kan det vara att se
melodifestivalen eller skid-VM, men när livet är tufft är troligen varken mello eller
VM mycket att hålla i.
Gospeldagarna rymde också bön för sjuka, de som är drabbade av krig, hunger, mobbing, ensamhet och att vi trots det kan vara tacksamma för Gud finns där, oavsett.
Att uppleva den känslan av gudsnärvaro önskar jag att fler fick vara med om. Om
det sen kommer ur gospel, klassisk körmusik, techno, pop eller nåt helt annat spelar
för mig mindre roll. Men för mig rymmer musiken allt. Det finns så mycket låtar
med olika budskap, sånger som ställer de livsviktiga frågorna vi inte alltid har svaret
på. Tro och tvivel, allt kan hittas i musiken. Där och då mitt i all körövning blev det
verkligt tydligt hur musik och budskap hänger ihop och hur nära teologi och musik
är i gospeltraditionen. Bönen kändes genuin, låttexterna nära.
Vem har inte haft känslan av att trava på i motvind, men ändå fortsatt framåt. Det
börjar blåsa lite, men jag fortsätter, det ökar på och jag fortsätter, det stormar, jag går
vidare. I’ll Go I’ll Run For You. För att sedan I nästa låt få vi möjlighet att gestalta den
totala glädjen och tacksamheten; It’s A Good Thing.
Förresten, leta upp Cyndi Laupers True Colors och läs igenom texten. Jag ser dig som
du är och därför älskar jag dig. Så viktiga ord att upprepa för alla oavsett om det är
barn, unga eller vuxna! Och när ingen annan är där, då finns Gud. Även om det inte
märks. Även om hen inte alltid är tydlig går det ändå att luta sig mot. För mig är Gud
alltid närvarande, alltid där. Det har varit många perioder i livet när jag varit arg på
Gud, när jag tvivlat. Varje gång har jag landat i den där kärnan, den lilla, lilla glöden
			
inom mig som bara är, som ger mig tröst, som ger mig hopp.
utsidan: fint besök
			
För mig är det det viktigaste: i det mörkaste mörker finns ett
på kyrkogården
			
ljus, och ljuset är alltid starkare.
foto: e. von appen
engström
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SOPPLUNCH

Med hjälp av internationella gruppen kommer
det serveras soppa i Värbygården under några
torsdagar i vår.
Med start en torsdag i februari smög vi igång,
men vi kommer ha öppet klockan 12-13.30
även den 21 mars och 25 april. Då serveras
soppa med bröd, smör och ost samt kaffe och
kaka. Det finns också ett vegetariskt alternativ. Kostnaden är 50:- som går till Svenska
Kyrkans internationella arbete och årets
fasteinsamling. Lunchen inleds med en kort
andakt. Det kan också bli levande musik en
stund om någon av våra musiker kommer
förbi. Välkomna!

Mats

SOMMARKÖR

Vill du sjunga i kör? Då har du möjlighet att
vara med i Värby församlings 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.
Vi övar i Värbygården tisdagarna 11 juni och
18 juni 19.00-21.15 och avslutar med musikgudstjänst 18.00 i Bjärshögs kyrka den 23 juni.
För mer information och anmälan kontakta
mig.

Ann-Sofie

HUR LÅTER
GUDSPÄRLAN?

Frälsarkransen presenteras i musikalisk form
av församlingens körer. Musikstilarna blandas
friskt.
Frälsarkransen är ett modernt radband med
18 pärlor i olika färger och av olika betydelser
där varje pärla har fått sitt namn utifrån sin
funktion i armbandet.
Under det gångna året har vi i flera av församlingens grupper på olika sätt arbetat med och
pratat om de olika pärlorna. Nu har vi gått
hela varvet runt och avslutar med en musikgudstjänst med församlingens alla körer den
19 maj i Hyby nya kyrka 16.00.

Ann-Sofie

sommarkören
avslutas 23 juni
i bjärshögs kyrka
foto: j. ödemark

frälsarkransen
och dess
olika pärlor
foto: verbum

PÅSK I KYRKAN

Snart börjar förberedelsen och veckor av eftertanke inför påsken i kyrkan. Den kallas fastan
och varar i 40 dagar. Eftersom påsken är den viktigaste högtiden i kyrkan vill man också betona
att det behövs en lång förberedelsetid. Tiden andas allvar och eftertanke. Vi får följa Jesus, Guds
son, den svåra vägen till korset.
Inför fastan brukar man festa till det med fettisdagens fastlagsbulle eller semla. Numera är
det också vanligt med en karnevalsgudstjänst i
kyrkan med musik och färg, helt enkelt en glad
och festlig samvaro. ”Carne-val” betyder farväl
till kött.
Askonsdagen inleder fastetiden. Med aska tecknade man ett kors i pannan för att påminna oss
om vår begränsning och vårt behov av förnyelse
av hur vi lever och verkar på jorden, inför Gud.
Askan har också en allvarligare sida. Vårt mänskliga liv begränsas av döden.
Från och med askonsdagen har man enligt gammal kristen tradition även tänkt på återhållsamhet med mat och nöjen under hela fastetiden.
Vad skulle du kunna avstå ifrån en tid?
I kyrkan har man också en ”fasteinsamling” där
man får skänka pengar till behövande omkring
oss och ute i världen. I år handlar den gemensamma insamlingen om att vara med och kämpa
för människors rätt att få resa sig starkare ur en
katastrof. I Värbygården inbjuder vi till

askonsdagsmässa 6 mars 8.00
Söndag brukar inte räknas med som fastedag
då det är veckans uppståndelsedag i enlighet
med Guds löfte: livet segrar över döden.
I påskens drama får vi följa med Jesus genom
vänskap, kändiskap och ångest. Vi möter honom
i fängelse, hån och avrättning. Det blir ett bittert
slut med en häpnadsväckande upplösning: Uppståndelsen. Guds svar på Jesus öde överraskar
verkligen!
Påskveckan inleds med söndagen då Jesus red in
i Jerusalem och välkomnades som en kung. Då
firar vi i Hyby nya kyrka med

musikgudstjänst 14 april 11.00
Det finns ett mänskligt öde att följa. Så här blev
det för Jesus. Även om han är Guds son blev han
underkastad våra villkor på jorden. Och vi kan
känna igen vårt och andra människors liv i hans
liv. Vi följer Jesus genom det svåra i livet. Han
hade vänner men han blev också sviken. Jesus
hade en särskild förmåga att tala om Gud för

andra. Han kunde hela människor från sjukdom
och utanförskap utan att han egentligen var
läkare eller psykolog. Han skaffade sig många
som gillade honom och följde honom och ville
vara hans vän.
En del troende och de som styrde och hade makt
kände sig hotade. Jesus vände upp och ner på
deras föreställningar om tron på Gud. Kanske
skulle han ta över och vilja bli kung. Han skapade
oro bland folket som kunde eskalera i uppror
också mot den ockuperande makten romarriket.
Ett farligt läge helt enkelt.
”Stilla veckan” handlar om Jesu sista tid på
jorden. Kampen mot honom hårdnar. Själv anar
han allt detta och förstår vad som kommer att
hända. Han förbereder sina vänner lärjungarna
för vad som kommer att ske. Han förbereder
också sig själv så gott han kan. Vi människor är
inte gjorda för att utstå ondska och lidande.
I påskveckan, också kallad stilla veckan, samlas
vi i Värbygården till

morgonböner 15-17 april 8.30
Då läser vi om Jesu sista dagar innan korsfästelsen. Efteråt äter vi frukost tillsammans.
Torsdag, fredag och söndag är de viktigaste dagarna i denna vecka. På skärtorsdagen får vi följa
med till Jesus sista måltid med sina vänner innan
han blev tillfångatagen och ställd inför rätta.
Han äter påskmåltid med lärjungarna och firar
den judiska påsken. När påsklammet var uppätet
lyfter Jesus en bägare vin och delar det tillsammans med en bit bröd med alla vid bordet. Han
säger: ”detta är mitt blod och min kropp”. Han
blir nu som lammet som offras för sina vänner.
I kyrkan har vi tagit honom på orden; att Jesus
offrar sig för oss och vi firar nattvard med just
bröd och vin, hans kropp och blod. Detta är
Guds sätt att visa sin kärlek till oss och själv ta
på sig all ondska i världen och i våra liv.
Senare på skärtorsdagen blir Jesus förrådd av
Judas; en av sina lärjungar. Jesus drabbas av
ångest och svårmod på natten i Getsemane
trädgård; där han och hans vänner övernattar.
Hans aningar är befogade. Han blir tillfångatagen
i mörkret (för att inte orsaka mer oro än nödvändigt bland folket). Lärjungarna skingras och han
får själv stå till svars inför judiska troende med
makt och inför romarrikets representanter.
I Värbygården delar vi måltid och nattvard i en

bordsmässa 18 april 19.00

Eftersom Jesus var en välkänd person bland
folk hade man en ordentlig utfrågning och
rättegång, vilket man inte ens idag har för
alla fängslade, beroende på var i världen vi
befinner oss.
Första delen av domen kommer redan på natten till fredagen och Jesus blir dömd till piskrapp. Han blir också hånad av soldaterna.
Svårt misshandlad blir han också senare
dömd på torget på fredag morgon till
avrättning genom korsfästelse (ett romerskt
tillvägagångssätt för dödsdömda).
Samma dag blir han avrättad; och han ber
också inför sin far i himlen i känslan av vanmakt; Min Gud varför har du övergivit mig? Det
blir som ett eko av alla människors svåraste
stunder! Jesus ber också; Fader förlåt dem, de vet
inte vad de gör och i dina händer lämnar jag min
ande. Långfredagen är den svåraste och längsta
dagen. En dag som många kan känna igen sig
i. Korsfästelse och Jesus död är temat i Hyby
gamla kyrkas

långfredagsgudstjänst 19 april 11.00
Ingen trodde att de någonsin skulle få möta
honom igen, lagd i en grav, en svårt sargad
kropp som själ och ande lämnat. Det som
fanns kvar var sorgen och minnena. Ett liv
som har varit men inte längre är. Då händer
det otroliga; Jesus får livet tillbaka! Hela vår
tro hänger på detta. Och på det löftet att vi
ska få del i detta. Fira i Hyby nya kyrka med

påskdagsmässa 21 april 11.00
Annandag påsk är två vilsna och omskakade
lärjungar på väg till byn Emmaus. De är
bedrövade över korsfästelsen och sin vän Jesus öde. De kan inte förstå det där med uppståndelsen som några av lärjungarna berättat
om. De bär bara minnet av en dödad Jesus
med sig. De vandrar med tunga steg mot byn
Emmaus och vem möter de? Jo, Jesus, livs levande! Emmausvandringens gemenskap delar
vi med Svedala församling. Vi vandrar mellan
Börringe och Fru Alstad och avslutar med en
mässa vid framkomsten.
Möjlighet att fira annandagens glädje finns
också i Hyby nya kyrka då det firas

konfirmation 22 april 13.00

Malin

långfredagens
lidande vänds till
söndagens glädje
foto: pixabay.com

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

UNG & TONÅR

Babycafé

Onsdagar 16.30-17.15 för årskurs 4-6. Körhäng
med fika från 16.00. Vi blandar musikstilar,
utvecklar att sjunga flerstämmigt, lär oss mer av
sångteknik och musikteori. Alla körer avrundar
våren tillsammans i Hyby nya kyrka den 19 maj.
Terminsavslutning 22 maj.

Facebook: Barnverksamheten i Värbygården
Öppet 09.30-11.30 på måndagar för dig som är
hemma med små barn. Ingen anmälan behövs.
Terminen slutar 27 maj.

Kerstin & Hans

Heavenly Voices

Ann-Sofie

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 27 maj med en gemensam sångstund 10.00 för båda grupperna.

Hans
Öppet Hus
Tisdagar 9.30-11.20 och fredagar 09.30-11.30 för
dig som är hemma med barn. Knyt nya kontakter,
pyssla, fika, lek och umgås. Vi har också en sångstund vid 10-tiden och bjuder på fika. Ingen anmälan behövs, du är alltid välkommen.
Terminen slutar tisdagen den 11 juni.

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. Terminen slutar den 19
maj 16.00 i Hyby nya kyrka med en konsert.

Konfirmand
Årets fyra konfirmandgrupper närmar sig sina
konfirmationer. Har du frågor redan nu om
nästa års konfa så hör gärna av dig till mig.

Jesper
Ung Film
En måndag 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 är 11/3, 8/4, 6/5 och 3/6.

Jesper

VUXEN
Kyrkokören

En kör för vuxna, män och kvinnor, sopran, alt,
tenor och bas. Vi sjunger vid gudstjänster och
konserter, skapar musik och delar glädjen att
sjunga tillsammans. Här blandas klassisk kör
med gospelprojekt, visa och pop.
Tisdagar 19.00-21.15 inklusive paus
Körvana och notläsningsförmåga är ett plus,
men inte ett måste. Kontakta mig om du vill veta
mer. Välkommen!

Hans & Malin
Änglakören

Ann-Sofie
Filmklubben

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 22 maj.

Ann-Sofie

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

Jesper

Bön- & bibelgruppen

Stickcaféet

Vi träffas varannan onsdag 19-21 i Värbygården
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. Man kan vara med på samlingar
utan att åka med till Israel och Palestina. Nästa
träff är den 13 mars.

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.

Mats

DAGLEDIG & ÄLDRE
Kulturklubben

Vi samtalar och delar känslor och åsikter kring
kultur i alla dess former. Vi är ett glatt gäng som
läser böcker, går på teater, konstutställningar, ser
film och ibland ger oss iväg på en utflykt.
Vi träffas onsdagar 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. Våren avslutas den 29 maj.

Hans
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.

Karna
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.
Årets fastekampanj fokuserar på det humanitära
arbetet för människor som drabbats av en konflikt eller katastrof. Förra årets Julkampanj drog
in 35 miljoner kronor.

Mats

Anna

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 & Anna
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 deltaga,
vare sig du är boende, anhörig eller bara befinner
dig i närheten.
Vårens andakter firas 28/3, 18/4 och 23/5.

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

MARS

3/3
fastlagssöndagen
11.00 gudstjänst i Värbygården

Barnkörmedverkan och 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

APRIL

7/4
tredje söndagen i fastan
11.00 gudstjänst i Hyby gamla kyrka
9/4
tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
14/4 palmsöndagen
11.00 musikgudstjänst i Hyby nya kyrka
Malmö brassband medverkar i gudstjänsten

12/3 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården

15-17/4 måndag-onsdag
8.30 passionsandakt i Värbygården

13/3 onsdag
18.00 ungdomsmässa i Värbygården

18/4 skärtorsdagen
14.30 mässa på Solgården i Klågerup
19.00 bordsmässa i Värbygården

Kvällsmässa med pannkaksfika för ungdomar

17/3 andra söndagen i fastan
11.00 mässa i Bara kyrka

Värby sångare medverkar i gudstjänsten

20/3 onsdag
17.30 himmel & pannkaka i Värbygården
Kvällsgudstjänst med pannkaksfika för barnfamiljer

24/3 jungfru Marie bebådelsedag
11.00 familjegudstjänst i Värbygården
Himlakören medverkar i gudstjänsten

26/3 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
28/3 torsdag
14.30 gudstjänst på Solgården
31/3 midfastosöndagen
11.00 brödmässa i Skabersjö kyrka

FRÄLSARKRANSGUDSTJÄNST

Hur låter Gudspärlan? Frälsarkransen presenteras i musikalisk form av församlingens körer.
Musikstilarna blandas friskt.
Denna gudstjänst är också crescendot under
årets tema med frälsarkransen och alla
församlingens körer medverkar och avrundar
vårterminen tillsammans med oss och er!

19/5 Hyby nya kyrka 16.00

Gudstjänst med gemensam kvällsmåltid
Anna Thorstensson - sång & cello, medverkar

19/4 långfredagen
11.00 gudstjänst i Hyby gamla kyrka
Carolina Tholander - sång, medverkar

21/4 påskdagen
11.00 mässa i Hyby nya kyrka

Efteråt serveras ”uppståndelsemacka”
i eller utanför kyrkan beroende på väder

22/4 annandag påsk
13.00 konfirmation i Hyby nya kyrka
Årets lovgrupp konfirmeras

23/4 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
28/4 andra söndagen i påsktiden
11.00 gudstjänst i Bjärshögs kyrka

FÖRSONINGSANDAKT

Vi samlas vid Klågerupsskolan 11.00, och vandrar tillsammans bort till Döängens minnesplats
över de som begravdes där efter upproret 1811.
Andakten inriktar sig på att minnas de som blev
dödade, försonas med historien och be för människor av idag som behöver försoning. En förbön
för det som varit, det som finns omkring eller
inom oss och ute i världen.

15/6 Döängen 11.00

MAJ

4/5
lördag
13.00 konfirmation i Hyby nya kyrka
Årets onsdagsgrupp konfirmeras

5/5
tredje söndagen i påsktiden
11.00 nallegudstjänst i Värbygården
Ta mjukisdjuret under armen
och fira gudstjänst för stora och små.

7/5
tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
11/5 lördag
13.00 konfirmation i Hyby nya kyrka

JUNI

2/6
söndagen före pingst
11.00 dopdroppegudstjänst i Värbygården
Våra nydöpta får mottaga sina dopdroppar
och efteråt bjuds det på lätt lunch och doptårta.

4/6
tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
9/6
pingstdagen
11.00 mässa i Hyby gamla kyrka
15/6 lördag
11.00 försoningsandakt på döängen
samling vid Klågerupsskolans parkering

Årets tisdagsgrupp konfirmeras

12/5 fjärde söndagen i påsktiden
11.00 mässa i Bara kyrka
18/5 lördag
13.00 konfirmation i Hyby nya kyrka

16/6 heliga trefaldighets dag
11.00 gudstjänst i Bara kyrka
18/6 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården

Årets måndagsgrupp konfirmeras

19/5 femte söndagen i påsktiden
16.00 frälsarkransgudstjänst i Hyby nya kyrka
Körmedverkan och avslutning på årets frälsarkranstema

21/5 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
23/5 torsdag
14.30 mässa på Solgården i Klågerup
26/5 bönsöndagen
11.00 mässa i Skabersjö kyrka
30/5 Kristi himmelsfärds dag
8.00 morgongudstjänst i Värbygården
Efter gudstjänsten bjuder församlingen på frukost

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.

BÖN MITT PÅ DAGEN

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

vår och sommar står för dörren - foto: j. ödemark

KARNEVALSGUDSTJÄNST

Fastlagssöndagen är i kyrklig tradition
fylld av glädje, karneval och maskerad.
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

FASTEKAMPANJ
OCH ASKONSDAG

en kaloribomb
inleder som
vanligt fastan
foto: pixabay.com

askonsdagens
kors tecknas
i pannan
foto: pixabay.com

både leenden
och mässing
är polerade
foto: c. andrén

Efter tre dagar av fest och förberedelser som
avslutas på fettisdagen, inleds fastan före
påsk. Söndagen den 3 mars är starten på
årets fastekampanj och detta firar vi på
Värbygården med karnevalsgudstjänst där
Änglakören och Himlakören kommer att
sjunga för oss.
Årets kampanj är: Samma himmel - samma
rättigheter. 135 miljoner människor är i akut
behov av humanitärt stöd. En siffra svår att
förstå, men bakom den finns människor som
fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld
och naturkatastrofer.
Var med och stöd Svenska Kyrkans internationella arbete. På Värbygården kommer det
att finnas ett bord med information kring
kampanjen.
Fastans första dag kallas askonsdagen. I
många kyrkor firas askonsdagsmässa, som är
en gudstjänst med nattvard. Askonsdagen har
fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska på dem som kom till kyrkan
och lyfte fram sina synder.
Korset som tecknas symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död
till nytt liv.
Efter askonsdagsmässa på Värbygården den 6
mars 8.00 serveras frukost.
Fastekampanjen avslutas på palmsöndagen
den 14 april med musikgudstjänst i Hyby
nya kyrka. Malmö brassband ger en festlig
inramning till avslutet av fastekampanjen och
palmsöndagens budskap när Jesus rider in i
Jerusalem.

FAMILJELÄGER

Vill du hänga med på familjeläger! Årets
familjelägerresa går till Sundsgården den 1516 juni. Ett dygn fyllt med sång, lek, familjehäng, bad och lära känna Gud. Mer info
kring anmälan och innehåll kommer ut efter
påsk.

Hans
glada pysslare
under familjelägret
för två år sedan
foto: h. nordström

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 tider:
3/3 Karnevalsgudstjänst i Värbygården 11.00
24/3 Mariagudstjänst i Värbygården 11.00
22/4 Påskdagen i Hyby nya kyrka 11.00
5/5 Nallegudstjänst i Värbygården 11.00
2/6 Doproppegudstjänst i Värbygården 11.00

DOPDROPPEGUDSTJÄNST
Den 2 juni firar vi familjegudstjänst i dopets
tecken. I samband med gudstjänsten i Värbygården delas dopdropparna ut till alla barn
som döpts i Värby församling mellan nyår och
sista april. Efteråt blir det kyrkkorv och tårta.

2/6 Värbygården 11.00

löftets regnbåge
syns också
över bara
foto: h. nordström

FAMILJEKÖREN ”MAT & SÅNG”
Vill du vara med och sjunga på dopdroppegudtjänsten? Vi träffas i Värbygården två
gånger och övar. Torsdagen den 23 maj och
tisdagen den 28 maj 17.30-18.30. Vi börjar
med enklare kvällsmat och sedan sjunger och
övar vi tillsammans på de sånger som vi framför på dopdroppegudstjänsten (se ovan).

23/5 & 28/5 Värbygården 17.30
MINIORERNA & HIMLAKÖREN
Under våren kommer himlakören sjunga på
gudstjänsterna den 3 mars och den 24 mars.
Söndagen den 5 maj kommer Himlakören att
sjunga tillsammans med Miniorkören från
Husie på Nallegudstjänsten i Värbygården.
Terminen avslutas sedan med en körkonsert i
Hyby nya kyrka söndagen den 19 maj 16.00.

tålmodiga små
väntade när de
äldre sjöng solo
foto: h. nordström

Hans

UR BILDARKIVET

Torsdagarna i Värbygården var under flera år
välbesökta när vi hade öppet för olika åldersgrupper under eftermiddagar och kvällar.

Jesper

Öppet för årskurs
4-7, d v s 47:orna,
en marsdag 2009.
foto: j. ödemark

i julas bjöd arbetslag och frivilliga
på julspel
foto: i. nilsson

PÅSKLANDSKAPET

Under vecka 15 kommer vi att bjuda in till påskvisning för barn i åldern 6-10 år i Värbygården.
Där kommer vi att berätta om våra kristna traditioner och påskens olika händelser. På onsdagen
kommer vi att ha en öppen visning för vuxna,
då våra präster kommer och berättar om påskens
under.

10/4 Värbygården 13.00

Hans

SKA DU MED PÅ BIO?

Våra filmgrupper fortsätter under våren. I filmen
får man spegla sitt eget liv i karaktärerna och
möta frågor och världar som inte tillhör vardagen.
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

VANDRING

Kom med och vandra! Upptäck tjusningen med
långsamhet, gemenskap och delande. Vi vandrar
tillsammans med Svedala församling en 13 kilometer lång vandring på annandag påsk, 22 april.
Vi möts vid Börringe kyrka och har en andakt
där 13.00. Vandringen går till Fru Alstad kyrka
där vi avslutar med en mässa 18.00.
Under vandringen kommer vi att ha en del pauser, flera korta och en längre. På den längre rasten
äter vi vår medhavda matsäck. När vi kommer
fram blir vi bjudna på grillad korv och fika.
Vi får skjuts tillbaka till Börringe kyrka och våra
parkerade bilar.
Vill man bara gå en del av sträckan eller rent av
bara vara med på mässan i fru Alstad går det
också bra. Tänk bara på att själv ordna med
skjuts!
Kom med bekväma skor och kläder efter väder,
liten matsäck och gärna sittunderlag.
Vandringen kostar ingenting och du behöver inte
anmäla dig i förväg. Väl mött!

Malin

MEDARBETAREN 2.0

När du läser kyrknytt har du kanske redan stött
på Cecilia i köket på Värbygården eller Anna i
någon av våra kyrkor.
Cecilia är vår nya församlingshemsvärd som ser
till så att du som besökare känner dig hemma i
våra verksamheter.
Anna är vår nya präst som kommer utföra alla
prästerliga uppgifter men ha ett särskilt ansvar
för den diakonala delen.
Hälsa gärna på dem och hjälp dem att lära känna sina nya församlingsbor. Anna och Cecilia,
ni ska veta att Värby församling är en fantastisk
plats, både geografiskt och med fina församlingsbor. Hjärtligt välkomna!
Cecilia kastas rakt in i hetluften och svarar på
våra medarbetarfrågor här nedanför.

Mats

VÄRBYGÅRDS-CECILIA

Fullständigt namn: Cecilia Johnsson
Ålder: 46
Stjärntecken: kräfta
Familj: singel

cecilia, hennes
tredje arbetsdag
i värbygården
foto: j. ödemark

Jobbar som: Församlingshemsvärdinna
Började här: 4 februari 2019
Därför jobbar jag i kyrkan: Kyrkan har för mig
alltid varit en lugn och stillsam plats med tid för
reflektion. Det är en av anledningarna till att jag
nu har sökt mig till kyrkan som arbetsplats.
Ser verkligen fram emot att få börja min nya
tjänst i Värby församling.

Favoritfilm eller -regissör: Fantasy står överst på
listan som t ex. Sagan om Ringen-filmerna.
Senast sedda filmer på bio var Lyckligare kan
ingen vara och A Star Is Born.
Favoritmusik eller -musiker: Det blir mycket 80-tals
musik, fast det finns plats för både dansband och
lite hårdrock emellanåt.

Roligast med det här jobbet: Jag tycker om att möta
människor och se till att man känner sig välkommen.Känner mig väldigt inspirerad och nyfiken
på allt som min nya tjänst innebär.

Favoritmat eller -kök: Tapas är väldigt gott. Annars
är det mestadels vegetariskt som gäller för min
del. Det finns även en stor svaghet för sötsaker
speciellt desserter.

Och mindre kul: Att sitta i bil och telefonköer.

Roligast i tillvaron: Att göra saker som ger mig
inspiration och glädje.

När jag inte jobbar: Att få vistas ute i naturen eller
vid havet vilket ger mig både kraft och ny energi
i livet.
Favoritbok eller -författare: En exakt favorit har jag
nog inte utan det finns många bra författare. Min
läsning varierar från romantik till faktaböcker.
Senast lästa var: Ensamma hjärtan och hemlösa
hundar av Lucy Dillon.

Tråkigast i tillvaron: Det är väl när tekniken inte
fungerar som den ska.
Det närmaste året ser jag mest fram emot:
Att 2019 blir ett fantastiskt år fullt av nya
möjligheter.

VÄRBYKVÄLLAR

Välkommen till våra församlingsaftnar med
intressanta föredrag, frågestund och fika.
Vi ses alltid i Värbygården i Bara och det är
alltid fri entré. Fyll i din almanacka redan nu!

EL CAMINO

el camino och
dess symbol,
snäckan
foto: pixabay.com

Våra gäster Louise och Marie berättar bl a
om sin vandring till pilgrimsorten Santiago di
Compostela i Spanien också kallad Jakobsleden eller ”Caminon” (vägen). Den första
pilgrimen vandrade den redan år 950.

onsdag 6/3 Värbygården 19.00
micke gunnarsson
besöker oss
i början av april
foto: c. jägenmark

MICKE GUNNARSSON

Micke tar föräldrar och andra på en upplevelserik föreställning och föreläsning.
Vi talar om våra barn, prestation och självkänsla och hur vi inte har en aning om deras
framtid och hur vi på olika sätt kan stötta
dem här och nu. Men den viktigaste resan
börjar i oss själva. Vi funderar också kring de
rädslor vi ofta känner i takt med att det digitala och internets användning ökar. Var beredd på många skratt och tårar om vartannat
under en intensiv stund med Micke, som vill
få oss att känna!

onsdag 3/4 Värbygården 19.00

SÅ LÄNGE SKUTAN KAN GÅ

evert taube i brons
blickar ut över
sitt stockholm
foto: c. lorichs

En kväll helt i Taubes anda. Värby vokalensemble med solister och instrumentalister
bjuder på både kända och okända sånger av
Sveriges kanske mest älskade viskompositör.
Lyssna och njut av ”Så skimrande var aldrig
havet” och ”Fragancia” och sjung med i
”Fritiof och ”Carmencita” och ”Sjösalavals”
och mycket, mycket mer!

onsdag 8/5 Värbygården 19.00

PAULUS

bo frid berättar om
paulus på värbykvällen i juni
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 5/6 Värbygården 19.00

CELEBRATE!

Gospelfest 2019 på Malmö Live den 26 januari
gästades, förutom av världsberömda körledare
och solister, även av Värby kyrkokör. Tack
vare vår energifulla körledare fick vi återigen
chans att tänja våra gränser och ge oss utanför
vår komfortzon. För Gospelfest är mycket,
men komfortabelt är det inte. Gospelfest är
gospel som extremsport.
Tolv timmars sång med bara tre pauser. De
längsta passen varade tre timmar och större
delen av tiden tillbringade vi ståendes och
klämde i från tårna i alla härliga lovsånger.
Varken piska, doping eller sportdryck krävdes
för att vi alla skulle orka. Gospel, gemenskap,
fantastiska dirigenter, otroliga solister och imponerande musiker blåste bort tröttheten och
motiverade till stordåd. Det är en fantastisk
känsla att vara en sångare i en tusenhövdad
kör. Det är otroligt inspirerande att sjunga
under ledning av fyra mycket duktiga och
fullständigt olika körledare. De har var och en
sina olika stilar, olika bakgrund, olika styrkor
och en lade fokus på andning, en på frasering,
en på uttryck, en på dynamiken.
Värby kyrkokör gjorde nytta. Framför allt
storkörens tenor- och basstämmor fick välbehövlig förstärkning.
Publiken och deltagarna bjöds, förutom på
fantastisk musik, även på en kraftfull och
känslomässig tillbakablick på gospelmusikens
ursprung: Västafrikansk musiktradition fördes
till USA med slavarna och förenades där
med kristna traditioner till spirituals, vilket
utvecklades till gospelmusik. Gospelns budskap genomsyrade hela dagen: Det finns alltid
hopp! Det finns alltid något att tacka Gud för!
Av de tusen sångarna var några, som vi, från
etablerade körer. Andra slöt upp som privatpersoner. Alla fick möjlighet att lära sig de nio
låtarna där kören medverkade genom självstudier och på konsertdagens morgon möttes
körer och dirigenter för första gången.
Värby kyrkokör vet nu att vi kan (och vill)
sjunga 12 timmar i sträck. Nu fortsätter vi
sjunga årets alla 12 månader. Vi ser fram
emot att få sjunga med er på gudstjänster och
konserter under året i Värby församling. Kanske kommer du med på Gospelfesten 2020?
Kanske vill du vara med i vår körgemenskap
varje tisdag? Kom och sjung med oss!

Malin Bornschein

den månghövdade kören styrdes
från dirigentpodiet
foto: k. Svensson

glada och positiva
trots det massva
sångschemat
foto: k. Svensson

en välbehövlig
paus i såväl tenorsom basstämman
foto: k. Svensson

körsångarna fyllde
malmö live till
brädden
foto: k. Svensson

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@svenskakyrkan.se
präst Anna Gaffet
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
församlingshemsvärdinna Cecilia Johnsson
070-8402348 cecilia.johnsson@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
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

