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LÄNGTAN OCH FÖRVÄNTAN

Nu har sommaren kommit igång på riktigt och vi befinner oss i tider av skolavslutningar och med en stundande midsommarhelg inom räckhåll. Det här är den ljusaste
tiden på året, och vi här uppe i norden får njuta av de ljusa sommarkvällarna som
fortfarande blir något längre.
Våren och försommaren fram till midsommar är för mig längtans tider, när det gröna
som spirar ger hopp om en grönskande sommar med sol och värme, ledighet och iskaffe. Jag fylls åter av den där känslan av förväntan som kom med skolavslutningarna,
förväntan om ett långt sommarlov med sovmorgon, ledighet och färska jordgubbar.
På liknande sätt är det numera förväntan inför semester som väcker längtan efter
mer tid tillsammans med familj och vänner, och kanske en planerad resa eller utflykt.
Och inte minst längtan efter att det som spirar i grönsakslandet ska växa sig klart att
skördas. Vad längtar du efter i sommar?
Jag tror att tiden av förväntan är viktig för oss, det är då vi får längta och drömma
oss bort. Sommartiden kallas i kyrkan för trefaldighetstiden, det är en tid för växande
och reflektion. I kyrkorna finner vi gröna textilier för att ännu mer visa på växandets
tid, både utomhus och i våra egna liv. Jag är tacksam för den vackra skapelse vi lever
i, för Guds ständiga skapande som gör allting nytt. Naturen och sommaren, liksom
livet och oss själva. Vi får ta emot varje dag på nytt, med nya möjligheter.
Det som vid en första anblick kan vara härligt med sommaren och grönskan, kan
också innebära både oro och tristess. Långa sommarlovsdagar riskerar till slut att bli
rutin och olika aktiviteter som pågår under terminerna har ofta sommarstängt eller
uppehåll. Oro för vädrets makter, att förra sommarens torka ska återupprepas, eller
tvärtom, att skörden ska regna bort är också en realitet. Oavsett hur din sommar
kommer att se ut, både i oro och stress liksom i glädje och ledighet så finns Gud med
dig varje dag.
Jag vill skicka med dig några rader ur en klassisk sommarlovspsalm, som lyfter fram
Guds ständiga skapande i sommarens natur. Likaså den nåd och kärlek som räcks till
oss på nytt varje dag året om, oberoende av våra egna prestationer. Om tacksamhet
för vardagslunken, liksom en önskan om att alla människors behov av både fysisk
och andlig föda ska tillgodoses.
”Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och
gröda gror. Med blid och livlig värma, till allt som varit dött, sig solens strålar närma, och allt
blir åter fött.
De fagra blomsterängar, och åkerns ädla säd, de rika örtesängar, och lundens gröna träd,
de skola oss påminna, Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinna, som räcker året om.
			
			
Välsigna årets gröda, och vattna du vårt land. Giv alla mänskor
utsidan: bjärshögs
			
föda, välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda, och kvällens
kyrka omgiven av
			
vilostund. Låt livets källa flöda, ur Ordets djupa grund.”
ett gult rapshav
foto: j. ödemark
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NYA TIDER

Expeditionen har nya öppettider sedan den
första juni. Du är välkommen med dina
ärenden och frågor måndagar, onsdagar och
fredagar 9-12 och torsdagar 17-19.
Naturligtvis går det utmärkt att skicka frågor
via t ex e-post på andra tider också.
Telefonnummer, adress och mejladress hittar
du på baksidan av Kyrknytt.

Värby församling

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 Värbygårdens kyrksal tisdag 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.

vid skoskav är
lösningen ibland
nära till hands
foto: j. ödemark

Ann-Sofie

TACK FÖR ÅRET!

Tonerna har klingat ut, körfikan är uppäten
och sista kaffet är urdrucket. Kvar står en
väldigt tacksam körledare. Tack till alla körsångare som övar varje vecka. Tack föräldrar
som hämtar, lämnar, har koll på läger och
konserter.
Det är underbart med ett så aktivt körliv här
mitt på slätten. Vi har sjungit gospel, haft
övernattning på Värbygården (barn),
sjungit i vår systerkyrka St Jakob i Köpehamn
(vuxna), sjungit frälsarkransen tillsammans,
alla församlingens körer, från den yngsta på
sex år till den äldsta på 92 år.
Nu väntar ett förhoppningsvis skönt och
lagom soligt sommarlov och sista veckan i
augusti ses vi igen. Klassiskt och pop, gospel
och mello, musikhistoria och nutid, gudstjänst
och konsert blir tillsammans en härlig blandning till hösten.
Läs mer om alla våra olika körer på sida fem
och sex här i tidningen.

Ann-Sofie

heavenly voices
på äventyr utanför
lunds domkyrka
foto: a-s. gribel

trinning kommer till
hyby gamla kyrka
i början av juli
foto: pressbild

MUSIK I SKYMNINGEN

Välkommen till årets upplaga av vår uppskattade och välbesökta konsertserie Musik i skymningen!
I år står den mänskliga rösten i centrum. Det kommer bjudas på glittrande koloraturer i klassiska
verk, varma barytontoner i Sinatrastil, drillande folkmusikstämmor och mörka, fylliga mezzotoner
i allt från Gärdestad till Beatles. Det är fri entre vid samtliga konserter. Dock ges det möjlighet att
skänka en slant till något välgörande ändamål. Varmt välkommen!

Karna
FOLKTON, DRILLAR OCH KRUS

MUSIKALISKA MÖTEN

Ett riktigt sprittande sommarprogram i svensk
folktradition.
Trinning blandar gamla låtar från 1700-talet med
eget nyskrivet material. Polkor fyllda av fart och
fläkt följs av lugna valser att landa i.
Låtar som vandrat från landskap till landskap
blandas med sommarpsalmer i folkliga varianter.
Klangen fyller kyrkans alla skrymslen och denna
onsdag är det Hybys tur.
Trinning är en trio, bestående av tre skickliga
folkmusiker med rötter i den sydsvenska myllan.
De har spelat ihop i över 20 år. De arrangerar all
musik själva för sång, fiol, bas och gitarr.
Trinning består av:
Åsa Björkman - fiol, sång och gitarr
Åsa är riksspelman med examen från Malmö
musikhögskola.
Anna Dahlgren - fiol, kontrabas och sång
Anna är riksspelman med musikstudier från
Malung i bagaget.
Karin Sjöberg - fiol och sång
Innehavare av Zorns spelmansmärke i brons

Kvinnliga och manliga tonsättare möts i en vacker
romans och pianokonsert. De medverkande
har lagt ner stort engagemang på att hitta både
kvinnliga och manliga kompositörer.
De utlovar ett spännande och omväxlande
program med musik av bl a Mozart, Debussy,
Clara Schumann och Fanny Mendelssohn.
Hisnande koloraturtoner och gnistrande pianospel framförs av en duo som spelat tillsammans
i många år.
Alexandra Frid Giertz - koloratursopran
Hon är utbildad operasångerska som medverkat
i mängder av förställningar på bland annat Malmö
opera, Folkoperan i Stockholm och Ystad opera.
Hon är också en uppskattad konsertsångerska
och har framträtt i verk som Carmina Burana,
Mozarts Requiem och Förklädd Gud.
Jonas Moberg - piano
Jonas är utbildad konsertpianist vid konservatoriet i Birmingham. Han har bland annat framfört Mozarts pianokonsert nr 20 med symfoniorkester.

3/7 Hyby gamla kyrka 20.00

10/7 Bara kyrka 20.00

VISOR I SOMMARKVÄLLEN

Ett härligt omväxlande program där sång och
olika instrument blandas friskt. Repertoaren
är bred och spännande med tonvikt på visor.
Bland annat framförs musik av Ted Gärdestad, Fred Åkerström och Van Morrison.
De medverkande är samtliga utbildade vid
Malmö musikhögskola. De svänger sig ledigt
mellan olika genrer som pop, storbandsjazz
och klassiskt.
Petri Soikkeli - sång och gitarr
Han har gjort sig känd som storbandssångare
i Sinatrastil med bland andra Amiralens storband.
Emma Ljungberg - viola
Emma är frilansande orkestermusiker som
spelar med bland andra symfoniorkestrarna
i både Helsingborg och Malmö.
Lars Ljungberg - piano
Lars spelar allt från jazz och pop till klassiskt.
Han turnerar med Emil Jensens band och
arbetar som arrangör och kapellmästare vid
Malmö opera.

alexandra och
jonas hör du
i bara kyrka 10 juli
foto: pressbild

24/7 Bjärshögs kyrka 20.00
TONER ÖVER TID

Ett innerligt och stämningsfullt konsertprogram
där personliga tankar och texter varvas med
sånger och musikinslag. Så här beskriver
de medverkande själva programmet: ”Med
sånger och ord vävs trådar mellan olika perioder längs en tidslinje. Mellan då och nu och
det som ryms däremellan. Livet, helt enkelt.
Vi hoppas att det på olika sätt ska ge igenkänningar.”
Bland annat utlovas musik och texter av
Leonard Cohen, Beatles och Beppe Wolgers.
Maritha Holmlind Paulson - mezzosopran
Sångerska och kyrkomusiker med en förkärlek för att väva samman ord och ton. Har
genom åren ofta framträtt som solist i olika
sammanhang i Värby församling.
Martin Berggren - piano
Flitigt anlitad som musiker, pedagog och arrangör.
Rasmus Paulson - trummor
Alexander Paulson - bas
Bröderna Paulson blandar studier, jobb och
musicerande i olika sammanhang.

14/8 Skabersjö kyrka 20.00

petri, emma & lars
tar sommarkvällen
med sig till bjärshög
foto: pressbild

3x paulson och
berggren gästar
skabersjö i augusti
foto: pressbild

VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKSAMHET

Merparten av våra aktiviteter sker i Värbygården i Bara. På baksidan finns kontaktuppgifter till
ansvariga. Uppdateringar hittar du i dagspressens predikoturer, på hemsidan och på affischer.

BARN & FÖRÄLDER

UNG & TONÅR

Babycafé

Mer av allt i sångväg! Vi blandar musikstilar,
utvecklar att sjunga flerstämmigt, lär oss mer
av sångteknik och musikteori. Till hösten är det
stora projektet musikal i gudstjänst tillsammans
med vår kompiskör i Asarum, Blekinge.
Kören övar på onsdagar 16.30-17.15, från 16.00
körhäng med fika. Start den 28 augusti.

Facebook: Barnverksamheten i Värbygården
Öppet 09.30-11.30 på måndagar för dig som är
hemma med små barn. Ingen anmälan behövs.
Terminen startar den 2 september.

Kerstin & Hans
Babysång & syskonsång
Äldre gruppen (>7 månader) 09.30-10.00 och
yngre gruppen (<7 månader) 10.15-10.45 på
måndagar. En sångstund där föräldrar sjunger
med och för sina barn. För att alla ska känna
igen sig sjunger vi samma sånger under en
längre period. 11.00-11.30 har vi syskonsång.
Terminen startar igen den 2 september.

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 startar igen den 27 augusti.

Hans
Miniorer & Himlakören
Kör, lek och lite undervisande verksamhet för 6och 7-åringar på tisdagar 14.30-16.30. Vi startar
varje gång med fika, sedan sjunger, pysslar och
samtalar vi med varandra. Vi sjunger i två grupper. Anmälan till Hans. Terminen startar 3/9.

Hans & Malin
Änglakören

Heavenly Voices

Ann-Sofie
Ny kör till hösten!
För dig som går på högstadiet. Onsdagar: 17.3018.15. Start: 28/8 och mer info i nästa nummer.

Ann-Sofie
Konfirmand
Inbjudan till nästa års konfirmandträffar skickas
under sommaren till alla blivande åttor och
okonfirmerade nior. Frågor i mejl besvarar jag i
början av augusti, efter sommarsemestern. Läs
också mer längre bak i Kyrknytt.

Jesper
Ung Film
En dag i månaden under terminerna visar vi
film, fikar och pratar om filmen. Öppet för dig
som är 14-25 år. Tiderna sätts när vi vet vilka
dagar konfirmanderna ses till hösten så mer
information kommer i nästa nummer.

Jesper

VUXEN
Kyrkokören

Vill du sjunga tillsammans med andra? Då är kör
något för dig! I änglakören blandas musikstilarna,
vi sjunger allt från pop, gospel och till klassiskt
och musikal. Dessutom lär vi oss grunderna i
sångteknik och musikteori.
Kören övar på onsdagar 15.30-16.15, från 15.00
körhäng med fika. Vi börjar den 28 augusti.

En kör för vuxna, män och kvinnor, sopran, alt,
tenor och bas. Vi sjunger på gudstjänster och
konserter, skapar musik och delar glädjen att
sjunga tillsammans. Här blandas klassisk kör
med gospel, visa och pop. Körvana och notläsningsförmåga är ett plus, men inte ett måste.
Kontakta mig om du vill veta mer - välkommen!
Tisdagar 19.00-21.15 inklusive paus. Start: 27/8.

Ann-Sofie

Ann-Sofie

Filmklubben

Sommarcafé

För åldrarna 26-97 år, utvalda söndagar 14-17.
Vi ser en film och efteråt bjuds fika och samtal.
Kommande datum: 25/8, 22/9, 20/10, 17/11
och 15/12. Välkommen!

Jesper
Bön- & bibelgruppen
Vi träffas onsdagar jömna veckor, 19-21 för att
läsa bibeltexter och samtala. Mot slutet av kvällen ber vi för gruppens olika förbönsämnen. Vi
följer kyrkoåret med texter och beskrivningar av
historiska bibliska händelser. Detta kommer att
resultera i en resa till Israel och Palestina våren
2020. Man kan vara med på samlingar utan att
åka med till Israel och Palestina. Terminstart 4/9.

Under sommarens torsdagar öppnar vi som
så ofta förr Värbygården för samtal, kaffe och
umgänge. I år blir det under perioden mellan den
27 juni och den 15 augusti.

Värby församling
Internationella gruppen
Vi arbetar för att synliggöra de behov som finns
ute i världen, både de diakonala och andliga.
Vi arbetar för ACT Svenska kyrkan samt
Tandalaprojektet. Vill du vara med att anordna
insamlingar, lära dig mer om utsatthet i vår värld
genom samlingar och kurser, anordna lotterier
och försäljningar? Välkommen till ett glatt gäng.

Anna

Anna

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. Vi ses igen den 11 september.

Hans

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.

Jesper

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. Terminen börjar den 29 augusti.

Karna
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.
Vi ses igen den 9 september.

Anna

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 gudstjänster
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. Sommarens gudstjänster firas
20/6, 1/8 och 29/8.

Anna

JUNI

15/6 lördag
10.45 försoningsandakt på döängen
samling vid Klågerupsskolans parkering 10.45

16/6 heliga trefaldighets dag
11.00 gudstjänst i Bara kyrka
18/6 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
20/6 torsdag
14.30 gudstjänst på Solgården i Klågerup

JULI

7/7
3:e söndagen i trefaldighet
11.00 gudstjänst i Skabersjö kyrka
14/7 4:e söndagen i trefaldighet
11.00 mässa i Bara kyrka
21/7 apostladagen
11.00 gudstjänst i Hyby gamla kyrka
28/7 6:e söndagen i trefaldighet
11.00 mässa i Bjärshögs kyrka

21/6 midsommarafton
11.00 friluftsgudstjänst vid Killehuset i Bara
möllebergavägen 23 är adressen

22/6 midsommardagen
13.00 friluftsgudstjänst i Skabersjö slottspark

samling 12.30 vid kyrkan för de som vill ha hjälp att hitta

23/6 Johannes döparens dag
18.00 musikgudstjänst i Bjärshögs kyrka
sommarkören medverkar i gudstjänsten

30/6 2:a söndagen i trefaldighet
11.00 mässa i Hyby gamla kyrka

FÖRSONINGSANDAKT

Vi samlas vid Klågerupsskolan 10.45, 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 10.45

VECKOMÄSSA

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

tisdagar udda veckor 11.30

MIDSOMMAR

Denna traditionstyngda högtid firar vi som vanligt friluftsgudstjänster runtom i vår församling.
På midsommaraftonen sker denna vid Killehuset,
som du hittar på Möllebergavägen 23 i Bara.

21/6 killehuset 11.00
Midsommardagen firar vi gudstjänsten i Skabersjö slottspark och eftersom vi vet att många
kan ha svårt att hitta dit kommer en av oss som
jobbar denna dag att finnas vid Skabersjö kyrka
12.30 för att visa vägen för er som kommer med
bil och inte vill snurra runt planlöst.

22/6 Skabersjö slottspark 13.00
Söndagen efter midsommar, känd som Johannes
döparens dag firar vi musikgudstjänst på kvällen
i Bjärshögs kyrka. Till Bjärshög hittar man om
man svänger höger i första korsningen efter Bara,
på vägen mot Malmö.

23/6 Bjärshögs kyrka 18.00

AUGUSTI

1/8
torsdag
14.30 gudstjänst på Solgården i Klågerup

SEPTEMBER

1/9
11:e söndagen i trefaldighet
11.00 upptaktsgudstjänst i Värbygården

start för terminsverksamheten och konfirmandinformation

4/8
Kristi förklarings dag
11.00 gudstjänst i Bara kyrka
11/8 8:e söndagen i trefaldighet
11.00 mässa i Skabersjö kyrka
13/8 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
18/8 9:e söndagen i trefaldighet
11.00 gudstjänst i Hyby gamla kyrka
25/8 10:e söndagen i trefaldighet
11.00 mässa i Bara kyrka

4/9
onsdag
17.30 himmel & pannkaka i Värbygården
Kvällsgudstjänst och pannkaksfika för barnfamiljer

8/9
12:e söndagen i trefaldighet
11.00 mässa i Hyby gamla kyrka
10/9 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
12/9 torsdag
18.00 kvällsmässa i Värbygården

27/8 tisdag
11.30 veckomässa i Värbygården
29/8 torsdag
14.30 gudstjänst på Solgården i Klågerup
29/8 torsdag
18.00 kvällsmässa i Värbygården
gult är försommarfärgen i skåne - foto: e. von appen engström

NYHET: KVÄLLSMÄSSA

Är söndagen redan fullbokad med annat? Känns
en vardagskväll som en bättre dag att fira mässa?
Tillhör du generationen som inte hunnit vakna
till klockan elva en söndag?
Med start den 29 augusti kommer vi att fira
kvällsmässa i Värbygården varannan vecka.
Är du redan i Värbygården under eftermiddagen
- stanna gärna på mässan!
Ska du ändå till Värbygården på kvällen på
verksamhet eller möte - kom lite tidigare och
var med på mässan!

torsdagar udda veckor 18.00

BÖN MITT PÅ DAGEN

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

alla onsdagar 12.00

UPPTAKTSGUDSTJÄNST

Som första gudstjänst i september hittar
du höstterminens upptaktsgudstjänst. Den
markerar början på höstens verksamheter
i Värbygården, även om några som vanligt
hunnit börja veckan innan.
Välkommen att fira tillsammans med oss
och ett extra välkommen till dig som är
ny i verksamheten, vare sig det är som
körsångare, konfirmand, frivillig eller
deltagare i någon av våra öppna verksamheter.
Efter gudstjänsten blir det kyrkfika och
sedan följer konfirmandinformation för
blivande konfirmander, deras föräldrar
och andra nyfikna.

1/9 Värbygården 11.00

BARN- OCH FAMILJ

GUDSTJÄNST FÖR STORA OCH SMÅ

musikerflankerad
kyrkvärd i hyby
på påskdagen
foto: j. ödemark

I dessa gudstjänster är tanken att alla ska få
möjlighet att 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.
Nästa familjegudstjänst är den 1 september på
Värbygården i samband med terminsstarten.

MINIORERNA
& HIMLAKÖREN

fler glada ansikten
efter påskdagens
gudstjänst i hyby
foto: j. ödemark

karnevalsgudstjänst på
palmsöndagen
foto: h. nordström

På tisdagar träffas 6- och 7 åringar i Himlakören och miniorerna. Där hinner vi leka,
sjunga, pyssla och samtala om Gud. Under
våren så har vi sjungit på en Dopdroppegudstjänst i januari. I mars månad sjöng vi traditionsenligt på fastekampanjen tillsammans
med Änglakören. Vi sjöng också på Jungfru
Marie bebådelsedag där vi dramatiserade
ängeln Gabriels besök hos jungfru Maria.
Under hela året har vi följt Frälsarkransen
där vi samtalat pysslat och lekt kring de olika
pärlorna.
Vi har också haft besök av Gunn-Britt Wiberg
som berättade om projektet Tandala. Hon
berättade med stor inlevelse om hur barnen
har det i Tanzania. I maj månad hade vi
besök av en miniorkör från Husie församling
där vi sjöng tillsammans sånger kring söndagens tema: Den gode herden. Terminen avslutades med en musikgudstjänst tillsammans
med församlingens körer i Hyby nya kyrka.

Hans

PÅSKVISNINGAR

anna och hans
trollbinder med
påskberättelsen
foto: a-s. gribel

Veckan före påsk hade vi visning för ca 300
barn i åldern 6-10 år på Värbygården. Med
hjälp av Ulla Fricks formgivna figurer berättade vi om våra kristna traditioner och påskens
olika händelser. Vi började med intåget i
Jerusalem på palmsöndagen och slutade med
uppståndelsen på påskdagen.
Varje visning avslutades med en frågestund då
vi fick svara på barnens frågor om påsken.

Malin, Anna, Hans & Ann-Sofie

TAUBEKVÄLL I VÄRBY

I maj var det dags för ännu en Värbykväll.
Denna gång gick det hela i musikens tecken
då Värby vokalensemble under min ledning
bjöd in till en kväll helt i Evert Taubes anda.
Det framfördes ett rad av Taubes musikaliska
och textmässiga pärlor. Valser och polskor,
tangos och sambor varvades med stilla ballader och marscher. Vokalensemblen visade
upp hela sitt register och framförde körsånger,
duetter och solon ackompanjerade av piano,
dragspel, fiol och flöjt. Ja, det bjöds t o m på
dans!
Stämningen var på topp, och när publiken,
som fyllde kyrksalen i Värbygården till sista
plats, tillsammans med de medverkande,
stämde in i allsångerna, så lyfte nästan taket!
En riktigt härlig kväll som gav mersmak!

vokalensemblen i
någon av taubes
klassiska sånger
foto: j. wiberg

Karna

REKONSTRUERADE
KYRKOR

Som de flesta vet så brann Hyby kyrka ner
och ersattes 1877 med den stora röda kyrka
som ligger vid väg 108 mellan Klågerup och
Svedala. Det som finns kvar av Hyby gamla
medeltida kyrka är endast de två valv som
utgjorde koret i den gamla kyrkan. När dessa
renoverades och återigen togs i bruk som
kyrka på 1950-talet blev det också mer aktuellt att kalla kyrkorna för Hyby gamla och
Hyby nya kyrka.
Men de flesta vet nog inte hur den gamla
såg ut innan den brann ner. Detta beror på
att det finns väldigt få bilder av Hyby kyrka
från tiden innan den förödande åskbranden i
september 1873.
Detta, och mer därtill, har Tord Larsson
forskat i genom att bland annat läsa i ansökningshandlingar från 1806 gällande brandförsäkring av kyrkan.
Med hjälp av dessa handlingar har Tord byggt
en modell i skala 1:100. Denna har Tord och
Gerd Larsson skänkt till församlingen. De
har även skänkt en modell av Bjärshögs kyrka
som den såg ut innan den revs och gav plats
för den nya kyrkan 1897. Modellerna finns
nu att beskåda i respektive kyrka.

Mats & Jesper

karna leder och
ackompanjerar
från flygelplats
foto: j. wiberg

modellversionen
av bjärshögs kyrka
innan rivningen
foto: m. magnusson

tords tolkning
av hyby kyrka
innan branden
foto: m. magnusson

gamla klockan
i bara kyrka har
dock slutat ringa
foto: j. ödemark

ljusbäraren i hyby
där vi bl a tänder
får våra avlidna
foto: e. von appen

VARFÖR RINGER
KLOCKORNA?

Klockorna ringer alltid in till gudstjänst och
de ringer också in helgen. Ibland läser man i
dagspressen att grannar till olika kyrkor hört
av sig och beklagat sig över störande klockor,
men i århundraden har klockorna fungerat
som sammankallande signal till allt viktigt
som händer i en församling.
I orostider har de varnat och vid andra tider
har de markerat och markerar starten på
helgen och ringer därför på lördagskvällen.
Söndagens vila tog då vid och man lade ner
arbetet på gårdar och andra arbetsplatser. Har
då helgmålsringningen förlorat sin funktion
nu när ledigheterna kan ligga även på lördagar
eller mitt i veckan? Det tror inte jag. Vi mår
bra av att påminnas om vilodagen och den
stundande söndagen.
Vi ringer också in till våra olika gudstjänster
men har slutat varna en timme i förväg då alla
idag har tillgång till klockor hemma, i fickan
eller på handleden.
När det ringer på andra tider än vid annonserade gudstjänster handlar det ofta om dopgudstjänster, vigslar, begravning eller liknande.
Klockorna markerar också när en församlingsmedlem lämnat oss. Den så kallade själaringningen sker i den av de anhöriga valda kyrkan
och påminner oss om den som lämnat oss. I
en gudstjänst snart efter dödsfallet läses namnet på den avlidna också upp och vi tänder ett
ljus i ljusbäraren samtidigt som klockan återigen får klämta för de som inte längre finns
bland oss.

Jesper

UR BILDARKIVET

nattmacka under
filmmarathon på
”UG” i maj 2009.
foto: j. ödemark

Jag kallar dem fortfarande “gamla ungdoms
gruppen”, de där konfirmanderna som började
hänga på kvällarna i Värbygården och som
stannade kvar tills högskolestudier eller jobb
tvingade dem på andra tankar.
Här är en bild från en av våra många filmmaraton en natt i maj 2009. För att orka med
sex långfilmer under tolv timmar gjorde man
rätt i att fylla på med nattmacka halvvägs och
inte bara leva på snacks och godis.

Jesper

MEDARBETAREN 2.0

Vi har nått fram till del åtta i vår pågående serie
medarbetarpresentationer. Här får du som läser
Kyrknytt möjlighet att få veta lite mer om oss
som jobbar i din församling.
Turen har kommit till Malin, en av våra präster,
som också har extra fokus på familj, barn och
ungdomar i sin tjänst.
Frågorna är samma som alla fått besvara och
är du nyfiken på tidigare medarbetare finns alla
gamla nummer på vår hemsida för nedladdning.
Tycker du något svar behöver utvecklas så får du
fråga Malin när du träffar henne i Värbygården
eller efter någon gudstjänst.

Jesper

PRÄST-MALIN

Fullständigt namn: Malin Thoresdotter Jonsson
Ålder: 53 år
Stjärntecken: kräfta
Familj: Jonas och barnen Daniella och Tuve
Jobbar som: präst
Började här: 3 juli 2017
Därför jobbar jag i kyrkan: Jag är svag för Jesus
Kristus och tycker att det är roligt att dela med
mig av min tro i jobbet.
Roligast med det här jobbet: Det är roligt att möta
människor i alla åldrar och att förmedla att Gud
håller på dem och vill ha kontakt med oss.
Och mindre kul: Långa mötestider eller många på
rad när tanken inte längre är alert.
När jag inte jobbar: trivs jag med att ha familjen
omkring mig och göra något trevligt tillsammans.
Jag hälsar gärna på mina föräldrar eller sköter
om hästarna och rider och få en dos av landet
och naturen.
Favoritbok eller -författare: Det har blivit många
genom åren… de senaste böckerna handlar om
kristna personligheter, hur de lever sina liv och
deras tankar om tro.

malin håller upp
dörren och lockar
med godis
foto: j. ödemark

Favoritfilm eller -regissör: Jag säger inte nej till film
men det blir inte så mycket av det. Filmer med
verklighetsbas brukar ha en hållbar grundberättelse och vara sevärda. Allvar, humor, romantik,
sagor går bra men helst ej för mycket våld och
död.
Favoritmusik eller -musiker: Jag lyssnar på många
olika stilar.
Favoritmat eller -kök: Jag gillar i huvudsak grönsaker. Många gånger kan förrätten vara det
godaste på en restaurang. Jag gillar att laga mat
precis som min man också gör.
Roligast i tillvaron: Äventyret att leva och göra det
så bra som möjligt.
Tråkigast i tillvaron: Gnissel mellan människor
och dålig anda.
Det närmaste året ser jag mest fram emot:
att ta hand om min familj så bra som möjligt och
att ha trevligt på jobbet. Få fler att upptäcka hur
givande det är att be och räkna med Gud.

KONFIRMAND?

hela konfagänget
på väg mot gamla
stan i kraków
foto: j. ödemark

trötta ben fick
vila efter ännu en
händelserik dag
foto: j. ödemark

glada miner runt
restaurangborden
i väntan på maten
foto: j. ödemark

namnens bok i
auschwitz gjorde
intryck under resan
foto: j. ödemark

Läser du detta så funderar du säkert på hur
det här med konfirmation fungerar och du
tänker kanske också att det borde ha dykt upp
information i brevlådan till dig själv eller ditt
barn? Var lugn, du har förmodligen inte missat någon post!
Under sommaren skickar vi brev till alla i vår
församling som börjar åttonde klass och också
till de blivande nior som inte är konfirmerade.
Där presenterar vi de olika varianter av ”konfa” som vi erbjuder i Värby församling.
I korta drag handlar det om vanlig veckokonfa,
som träffas en gång i veckan under två timmar
samma veckor som skolorna håller öppet med
den skillnaden att vi börjar i september och
har lite längre jullov.
Vi bjuder också in till lovkonfa, då vi träffas
under vecka 44, vecka 2 och vecka 15 under
fyra timmar måndag till fredag.
Det kommande läsåret har vi också två nya
varianter. Den ena i form av vår- och sommarkonfa, då vi träffas under fyra timmar på
sportlovets vardagar (vecka 8) och de inledande två sommarlovsveckorna (vecka 25
och 26) nästa år.
Den andra nyheten kallar vi filmkonfa och då
träffas vi varannan vecka under fyra timmar
och ser film och låter träffarna handla om det
vi sett.
I samtliga grupper serverar vi mellanmål i
form av frukt eller mackor. Samtliga grupper
kommer också att åka på en resa till Polen
under våren. Detta bekostas av församlingen,
så du behöver inte oroa dig över kostnaderna.
Vi ses också under någon helgdag och hittar
på lite saker tillsammans, men mer om detta
när terminen dragit igång igen.
Vi hoppas att alla som vill och nått konfirmandåldern ska ge konfirmationen en chans. Prata
gärna med årets konfirmander och fråga vad
de tyckte om året, eller ta del av några tankar
här intill.
TIllhör du de äldre, som valde att avstå konfan när du gick i åttan? Då är du välkommen
att höra av dig till mig så syr vi ihop en konfirmation som passar just dig.
Hoppas vi ses i ungdomslokalen till hösten!
/Konfirmandarbetslaget, genom

Jesper

KONFIRMANDTANKAR
”Jag trodde från början, innan jag började,
att vi skulle sitta still väldigt mycket och lyssna.
Men vi har gjort mycket andra saker.
Det blev alltså över mina förväntningar.”

Ja, det är vanligt med fördomar kring vad
konfirmation är och hur det fungerar.
Vi brukar påminna om att det är bättre att
bilda sig en egen uppfattning genom att börja
och ge det chansen än att lyssna på vad andra
tror sig veta om konfan!

lovgruppen var
taggade inför
konfirmationen
foto: j. ödemark

”Under min konfirmationstid har jag funderat mer
över vilka fördomar man har och varför människor
tror att de har rätt att döma andra. Exempelvis när
vi gjorde en övning där vi skulle bestämma vilka
som skulle få plats i en livbåt och vilka som skulle
dö. Detta blev också tydligt på Auschwitz där högt
uppsatta personer dömde folk och sedan sorterade
in dem i grupper efter hur mycket de var värda.”
Där är några av de saker vi pratar om på
konfan; Varför vi dömer, om vi människor
är onda eller goda och hur man borde göra
för att inte bli en av de som inte våga säga
ifrån när orättvisor sker. Hur man bäst gör
för att behanda andra som man själv vill bli
behandlad helt enkelt.
”Jag har haft en extremt bra tid under konfirmationen och jag är mycket tacksam att jag valde att
konfirmera mig. Vi har haft extremt roligt både
under resan och under konfalektionerna. Det har
varit mycket lärorikt men jag har också lärt känna
många nya vänner.”
Det är många som säger så efter konfatiden!
Att träffa jämnåriga från trakten är ju roligt
och lär man dessutom känna helt nya kompisar som kanske bara bor några kilometer bort
är det ju en härlig bonus!
”Konfirmationstiden har varit fantastisk! Jag är
glad att jag lärt känna alla nya människor och att
de blivit en del av mitt liv.”
I augusti kommer inbjudningarna till nästa
års äventyr. Ta chansen att hänga med under
konfaåret du också!

Jesper

glatt och pirrigt
i kyrkan på
konfadagen
foto: j. ödemark

tisdagsgruppen
hittade en egen
stairway to heaven
foto: j. ödemark

HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS!
Värby församling, Värbyängen 200, 233 64 Bara, 040-440064
öppet: mån, ons & fredag 9-12, torsdag 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
vaktmästare Gunnar Blomdahl
0709-207053 gunnar.blomdahl@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
ansvarig för gravskötselfrågor 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

