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Låt barnen komma hit
och hindra dem inte!

M arsvinsh olm
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Bjäresjö
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Att påven kommer till Lund är stort,
men att biskopen kommer till oss
är större!

Foto: Magnus Aronsson / IKON

Dagarna ljusnar och värmen
kommer åter. Verksamheterna rullar på och människor möts vid gudstjänster,
babysång, kyrkis, soppluncher, sammanträden och på
kyrkogårdsbesök. Att mötas
är gott. Det är i mötet med
varandra som vi får spegla
oss och våra känslor, som
vi kan växa och djupna
som människor. Här finner
vi en mening med livet och
blir de som vi är tänkta att
vara: i förväg efterlängtade
och omslutna av Guds kärlek. Vi är skapade, önskade
och älskade redan innan
vårt första andetag och intill
evighet.
Under våren bjuds vi på
flera möjligheter att mötas, bland
annat i början
av april.
Lördagen
den 2 april
kl 9-11 är
det frukostföreläsning
i Skårby

församlingshem. För biljettpriset 50 kr får
du frukost och föreläsning. Denna gång är
vår föreläsare biskop Johan Tyrberg. Han
berättar på ett lättsamt och tillgängligt sätt
om sig själv, sin livsresa och sitt kall som
stiftets biskop. Läs med på s 9.
Ta väl hand om dig. Gå med Gud +
Varma hälsningar
Eva H Olsson, präst

Håll dig uppdaterad om vad som händer i
församlingen genom att följa oss på

www.instagram.com/ljunitsforsamling
Kalender, kontaktuppgifter och intressant
information hittar du också på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/ljunits

www.facebook.se/ljunitsforsamling
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Ebba, Algot och Maria – våra förebilder

lat in bortåt 10 säckar kläder, flera lådor
med leksaker och annat. På Facebook har
jag läst om barn som gav bort sina julklappar till ensamkommande flyktingbarn.
Vi har Ebba (7 år) från Ystad som skrivit
ett fantastiskt, kärleksfullt och storsint brev.

Flera gånger under hösten har jag mött
barn eller läst om barn som varit modiga
och orädda på olika sätt. Vi har Algot från
Rögla som startade en klädinsamling i sin
klass till Asylboendet här i Snårestad.
Tillsammans med sin klass hade han sam-

”Hej. Om ni kommer ifrån ett annat land så måste
vi som kommer
ifrån detta landet
ta hand om er, hur
som helst måste
vi ha ett hjärta,
även om det kan
vara lite mobbning
i skolan. Men kom
ihåg att va en god
vän, men vi måste
också försöka ta
hand om er. Hejdå, kom ihåg att
vara en god vän.”

Vilket brev! Vilken medmänsklighet! Trots att hon vet att barn i hennes skola är
drabbade och kämpar mot mobbning så kan hon se förbi det och se det gemensamma – klart att vi måste vara vänner, visa att vi har ett hjärta och hjälpas åt!
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Bild: Tord Nygren

Jag tänker vidare på Maria. Vår
jungfru Maria. Hon var kanske
inte ett barn, men ur vårt perspektiv inte så långt från att vara barn
ändå. Hon var inte mycket mer än
en tonåring, kanske 13-14 år, när
ängeln Gabriel kom till henne med
detta storslagna, helt fantastiska
och nästan galna uppdrag: att bära
Guds son, att bära Gud själv. Att
älska honom, uppfostra honom,
dela vardagen i vått och torrt och i
stort och smått med honom. Att få
dela denna resa som livet med ett
barn är. En resa som innebär oro
för plötslig spädbarnsdöd, skrubbsår på knäna, en utslagen tand
kanske, trasiga kläder efter vild
lek, blöta pussar och kletiga fingrar, sömnlösa nätter, trotsåldrar
och oändliga mängder skratt och
emellanåt lika delar tårar.
Tänk, vilket ansvar som vilar på
Marias axlar och även på Josefs!
De ska uppfostra och leva med Jesus
som har ett så oerhört viktigt uppdrag.
Som förälder själv kan jag känna att det
svindlar lite när jag försöker sätta mig
in i Marias situation: ”du bär ansvaret
för att Gud föds till världen, att han får
ordentligt med näring både i magen
och när han har fötts, att han överlever
barnåren och tonåren, sin första förälskelse och att han skaffar sig en utbildning eller jobb, för när han är vuxen har
han ett uppdrag som – bokstavligen
talat – inte är av denna värld!”

sitt sätt formbar kvinna. Öppen för det
ofattbara, nyfiken och kärleksfull.
Ebba, Algot, Maria - Dessa barn är
våra föredömen. Är det inte det Jesus
själv sa? Att vi skulle vara som barn för
att få del av Guds rike?
”Han sa: Låt barnen komma hit till mig
och hindra dem inte. Guds rike tillhör
sådana som de. Sannerligen, den som
inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in. Han tog barnen
i famnen, lade händerna på dem och
välsignade dem.”

Jag tror att det var ett bra val av mamma till Jesus. En ung, orädd och på

Text: Eva H Olsson
5

LJUNITS FÖRSAMLING

Hänt under höst och vinter
Under förmiddagen den 11 okt
vimlade det av barn och vuxna
”kyrkdetektiver” i Skårby kyrka.
Det letades efter symboler och
bilder i kyrkorummet, letade
man riktigt noga kunde man
hitta några kyrkmöss också.
Efteråt bjöds det på lunch i
församlingshemmet. En härlig
dag full av upptäckarglädje,
lasagne och samvaro!
Tacksägelsedagen. Bjäresjö kyrka smyckad med
gåvor från trakten av Sjörup-Vallösas Byalag

Kyrkisavslutning
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…och så kom snön…

Mariamässa i Snårestads kyrka på fjärde advent

Julbön vid krubban i Vallösa kyrka på julafton

Julotta i Marsvinsholms kyrka på juldagsmorgon

Julens budskap i ord och ton i Skårby kyrka på
annandag jul
7

Taizémässa i Södra kapellet,
Bjäresjö kyrka, en söndagskväll i januari

LJUNITS FÖRSAMLING

AdventEvent

Det luktade nyklippt granris, lim, glögg,
senap och julförväntan i församlingshemmet en lördag i november.

att hänga på dörren, som utsmyckning
och som fönsterdekorationer.
Dagen avslutades med en adventsandakt i kyrkan då vi fick höra ”Granen”
av Tove Janson och sjunga kända
psalmer som hör julen till.

Lördagen den 21 november tjuvstartade vi julen med AdventEvent. Traditionellt julpyssel med moderna inslag.
I Skårby församlingshem pysslade, fikade och umgicks nära 100 personer –
unga som gamla – mellan kl 12 och 16.
I stora salen fanns flera olika stationer.
Du kunde mala senap, göra smällkarameller, julkort, julgranspynt, binda
borstar. I lilla salen band man kransar

När dagen var slut sammanfattade
vi våra upplevelser och känslor med:
”Detta måste vi göra om!”
Och det kommer vi att göra.
Håll utkik efter AdventEvent 2016 när
det närmar sig jul.
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Lördagen den 2 april kl 9:00 - 11:00
bjuder vi in till frukostföreläsning i
Skårby församlingshem med vår
biskop Johan Tyrberg. Han kommer att berätta om sig och sin väg
fram till att vara biskop i Lunds stift.
Han kommer också att förklara sitt
valspråk ”Jordens salt” och föreläsa
kring sin bok ”Kallad till kärlek”. Han
skriver: ”När jag arbetat tjugofyra år
som präst blev jag biskop i Lunds
stift. Det hade jag aldrig trott! Men
nu är jag det, och jag har insett att
det är något jag kan trivas med.”

Biljettpris för frukost och föreläsning: 50 kr per person.
Biljetter finns att köpa på
expeditionen i Skårby:
måndagar och onsdagar
kl 9:30-12:30
onsdag 9 mars kl 18:00-20:00
tisdag 15 mars kl 18:00-20:00
lördag 19 mars kl 9:30-11:00
(i församlingshemmet)
Endast kontant betalning.
Eller: köp och betala via Swish.
Swisha belopp, namn och antal
biljetter till 123 626 22 99

Välkommen till en härlig förmiddag
tillsammans med biskopen!
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Bild: Camilla Lindskog

Frukostföreläsning med biskopen
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MÖTESPLATSER

torsdagarna den 18/2, 17/3 och 14/4
kl. 12.00.

Varmt välkommen till de mötesplatser som församlingen anordnar.

ARBETSKRETSARNA
Skårby kyrkliga syförening
första onsdagen
i månaden kl 13.30
i Skårby
församlingshem.
Kontaktperson
Anita Johansson
telefon: 711 00.

KYRKIS med MUSIKLEK
Hit är de allra
yngsta – från nyfödda och uppåt
– välkomna i sällskap med någon
vuxen. Vi leker,
pysslar och umgås, allt efter ålder
och intresse. Under ca 30 min sjunger
och spelar vi tillsammans till levande
musik. Fika till självkostnadspris. Vi
har öppet två dagar i veckan: tisdagar
13.30-15.30 och onsdagar 9.30-11.30 i
Skårby församlingshem.

Sjörups kyrkliga
syförening
för information
kontakta Christina
Täljemark, telefon: 0411-672 61.
Givetvis är du välkommen utan
handarbete, det viktigaste är att
träffas och prata!

SECOND HAND-försäljning
lördag 19 mars kl 9.30-11.00

SAMTALSGRUPP

MELODIN & HARMONIN

Det är gott att träffas och prata en
stund. Under våra samtal tar vi vår utgångspunkt i olika ord eller begrepp
när vi träffas tisdagskvällar kl 19-21 i
Skårby församlingshem.
Kontakta Eva
om du är intresserad
att vara med,
telefon: 0411-672 62.

Andakt på Boendet i Svarte:
Harmonin är näst sista onsdagen i månaden kl 14.30 och Melodin är sista
onsdagen i månaden kl 14.30.

SOPPLUNCH
Tre gånger per
termin samlas vi
kring en tallrik
soppa med bröd
samt kaffe och
kaka. Dessutom
bjuder vi på någon
form av ”överraskning” till kaffet. Välkomna till Skårby församlingshem

15/3 uppståndelsen
19/4 förlåtelsen
17/5 bönen
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BARNKÖRERNA

Kyrkokören
Vi har en bred repertoar och medverkar vid gudstjänster
och olikamässor.
Kyrkokören vänder
sig till dig som gillar
utmaningar. Vi sjunger
klassisk kyrkokörsrepertoar.
Vi övar på onsdagar
kl 19.00-21.00
i Skårby församlingshem.

Sångfåglarna (åk F-2)
övar på tisdagar
kl 13.30-14.15
på Svarteskolan.
Tisdagsgänget (åk 3-6)
övar på tisdagar
kl 14.45-15.30 på Svarteskolan.
Barnkörledare Susanne Holmström
når du på telefon: 0411-673 33
(sms: 0733-62 33 29) eller e-post:
susanne.holmstrom@svenskakyrkan.se

För mer information
kontakta Anna-Maria Hagemann,
telefon: 0411-672 64.

VUXENKÖRERNA

Det kostar ingenting att vara med i
våra körer. Kom och sjung med oss!

Stämbandet
Kören vänder sig till alla som tycker om
att sjunga. Det behövs inga förkunskaper i notläsning eller annat, utan det
viktigaste är att ha kul när vi sjunger. Vi
övar på tisdagar kl 16.00-17.30 i Skårby församlingshem. Vi medverkar vid
några gudstjänster under året.

Du vet väl om att du
kan ta taxi till oss?

Om du vill resa till oss på en vardag
kan du boka samma dag. Om du vill
resa till oss under helgen (lördag och
söndag) boka din resa senast på fredag kl 16:00. Om du får förhinder kan
du avbeställa resan fram till 2 timmar
innan överenskommen avfärd.
Om ditt barn behöver sitta i bilstol
under resan så medtag bilstol.
Pris: 20 kronor per person och per
enkel resa. Barn mellan 0 och 18 år
åker gratis. Vi ses!

Från och med den 1 juli 2015 kan du
ta en kyrktaxi till våra gudstjänster och
verksamheter, som till exempel Kyrkis,
sommarottan och soppluncherna.
Ring Taxi 58 Ystad
0411-58 58 58
och boka
din resa.
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Vedugnen ger skjuts ut ur fattigdomen
– Vi hankar oss
fram, säger Ma
Naing Naing.
Burma är ett
land med underutvecklad landsbygd. Här lever
många isolerat
med få möjligheter att försörja
sig. Svenska kyrkan stödjer sedan 2008 projekt
i Burma och Ma
Naing
Naings
familj deltar i ett
projekt som Lutherska världsförbundet
driver.

Khine Wut Hmone Kyaw, två år, är en
av de 795 miljoner människor som lever med ständig brist på mat. Var med
i fastekampanjen och ge en gåva för
allas rätt till mat!
Foto: Magnus Aronson / IKON

– Det kan handla om ett lån, om att
starta en kvinnogrupp, om att sätta upp
en sparfond i en by. En skjuts för att
ta sig ur den mest akuta fattigdomen,
säger projektkoordinator Salai Aung
Tun Min.
Ma Naing Naing och hennes make har
fått utbildning i att tillverka effektiva
vedugnar som gör att såväl matlagning
som vedinsamling går enklare. Ugnarna säljer de.

I den burmesiska byn Pale är mat ingen
självklarhet. Ma Naing Naings familj är
inget undantag. De svälter inte, men äter
ofta för lite. Nu har de fått lära sig att tillverka effektiva vedugnar som de kan
sälja och på så vis skapa ett bättre liv.
Det ryker från spisen. Ma Naing Naing
lagar lunch, wokad vattenkrasse med
chili. Den yngsta i familjen – tvååriga
barnbarnet Khine Wut Hmone Kyaw
– gnyr. Idag räcker maten, men det är
ingen självklarhet i Pale, en isolerad by
på den burmesiska landsbygden.

– Vi vill föda upp ankor. Men vi behöver
ett startkapital för att komma igång. Vi
funderar på att ta ett lån från fonden.
Problemet är bara att lånet ska betalas tillbaka inom två månader, och att
föda upp en anka tar sex månader. Så
vi sparar på annat sätt.
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Kyrkliga handlingar
Döpta

Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling…
Moa Anna Andersson, Vallösa
Herman Melker Hejdedal, Hägerstens församling
Albin Jöns Gustav Jarnvi, Bjäresjö
Rut-Ellen Solvy Arnesson, Ystads församling
Anna Carla Belle Wahlgren, Ystads församling
Melker Anders Leo Svensson, Ystads församling
Anna Eva Maria Christina Glifberg, Marsvinsholm
Erin Elvira Isolde Grönborg, Rögla
Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem nu och alltid.

Begravda

Gud, du bär oss i liv och död. Vi minns och tackar för…

Foto: Jan Elfström/IKON

Etel Margit Svensson, Svarte
Inga Lena Marianne Åkerman, Svarte
Lars ”Lasse” Ingvar Jacobsson, Vallösa

foto: magnus aronson/ikon

Gud, vi ber för dem som sörjer. Låt din tröst bära.
Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.
Amen

– för allas rätt till mat
Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner människor
som ofta äter för lite, för näringsfattigt och för sällan.
Trots att mat är en mänsklig rättighet. Bekämpa en av
världens största orättvisor!

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

Swisha till 9001223
PG 90 01 22-3
BG 900-1223
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Gudstjänstkalendern
Söndag 28 februari
3 i fastan

10.30
Skårby

Mässa

Söndag 6 mars
Midfastosöndagen

10.30
Snårestad

Mässa
Stämbandet

Söndag 13 mars
14.00
Jungfru Marie
Skårby
bebådelsedag		
		

Gudstjänst
Sång: Ann-Katrin Andersson och
Sofia Törncrantz
Kyrkkaffe med stipendieutdelning

Söndag 20 mars
10.30
Palmsöndagen
Vallösa
		
		

Gudstjänst med små och stora
Sångfåglarna och Tisdagsgänget
Utdelning av Bibel för barn till
församlingens 6-åringar

Onsdag 23 mars
Dymmelonsdag

18.00
Skårby

Mässa

Torsdag 24 mars
Skärtorsdagen

19.00
Skårby

Skärtorsdagsmässa med altarets
avklädande

Fredag 25 mars
Långfredagen

10.30
Snårestad

Långfredagsgudstjänst
Kyrkokören

Söndag 27 mars
Påskdagen

10.30
Marsvinsholm

Påskdagsgudstjänst
Kyrkokören och Stämbandet

Måndag 28 mars
Annandag påsk

18.00
Bjäresjö

Emmausmässa

Söndag 3 april
2 i påsktiden

10.30
Vallösa

Mässa

Söndag 10 april
3 i påsktiden

10.30
Skårby

Mässa
Stämbandet
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Söndag 17 april
4 i påsktiden

10.30
Snårestad

Mässa

Söndag 24 april
5 i påsktiden

18.00
Bjäresjö

Taizémässa i kyrkans kapell
Kyrkokören

Söndag 1 maj
Bönsöndagen

10.30
Skårby

Mässa

Torsdag 5 maj
Kristi himmelsfärds dag

08.00
Sjörups gamla

Sommarotta
Medtag kaffekorg

Söndag 8 maj
Söndag före pingst

18.00
Snårestad

Gudstjänst
Stämbandet

Söndag 15 maj
Pingstdagen

10.30
Bjäresjö

Mässa

Måndag 16 maj
Annandag pingst

19.00
Skårby

Gudstjänst

Söndag 22 maj
10.30
Heliga trefaldighets dag Sjörups gamla
		

Vi inleder dagen med pilgrimsvandring
och avslutar med mässa kl 10.30.
Mer info på hemsidan

Söndag 29 maj
Pingstdagen

10.30
Snårestad

Gudstjänst med små och stora
Sångfåglarna och Tisdagsgänget

Tisdag 31 maj

19.00
Sjörups gamla

Musikgudstjänst
Stämbandet

Onsdag 1 juni

19.00
Bjäresjö

Musikgudstjänst

Söndag 5 juni
2 e trefaldighet

10.30
Marsvinsholm

Mässa
Stämbandet och Kyrkokören

För ev. ändringar, se annons i Ystads Allehanda (fredag)
eller www.svenskakyrkan.se/ljunits
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Samarrangemang med

sensus

LJUNITS FÖRSAMLING
Församlingsexpedition
Skårby kyrkoväg 196, 271 91 YSTAD
Tel 0411-672 60
E-post: ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljunits
Expeditionstider: måndagar och onsdagar kl 9.30-12.30
Anställda och förtroendevalda
Kyrkoherde
Christina Täljemark
0411-672 61, sms 073-311 92 80
christina.taljemark@svenskakyrkan.se

Vallösa
Ann Andersson, 0411-672 67
Bjäresjö/Sjörup
Tord Hejdedal, 0411-672 65

Komminister
Eva Hammarström Olsson
0411-672 62, sms 073-311 92 88
eva.h.olsson@svenskakyrkan.se

Ordförande i kyrkofullmäktige
Nils Evert Erlandsson, 0411-606 81

Kyrkomusiker
Anna-Maria Hagemann
0411-672 64, sms 073-311 92 86
anna-maria.hagemann@svenskakyrkan.se

Ordförande i kyrkorådet
Anita Engdahl Johansson, 0411-705 04
Ordförande i fastighetsutskottet
Thomas Petersson, 0411-603 70
Ordförande i kyrkogårdsutskottet
Per Erlandsson, 073-086 01 25

Värdinna och barnledare
Mona Pettersson
0411-711 81, sms 073-312 86 91
mona.pettersson@svenskakyrkan.se

Ordförande i verksamhetsutskottet
Christina Christensson, 0411-606 14

Ekonom
Helen Rosdahl
0411-672 66, sms 073-311 92 89
helen.rosdahl@svenskakyrkan.se

Begravningsombud
Göran Pettersson,
0732-49 15 86, plg@telia.com
Enskilt samtal eller bikt
Välkommen att boka tid för samtal
hos någon av våra präster.
Vi har absolut tystnadsplikt.

Kyrkvaktmästare
Marsvinsholm
Ingegerd Larsson, 0411-672 69
Ronny Mårtensson, 073-312 96 80
(ej december-mars)
Snårestad
Göran Bondesson, 0411-672 68

Jourhavande präst
Varje natt 21.00-06.00. Tel. 112 eller
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Skårby
Viola Johansson, 0411-672 63

Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Christina Täljemark
www.ystadtryck.se
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