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Kyrkoherden har ordet...
Nu är jag äntligen på plats här i Ljunits
församling! Ända sedan i våras då det
blev klart att jag blivit utsedd till kyrkoherde, har jag sett fram emot att få
börja min tjänst. Ett uppdrag jag med
både glädje och allvar tar mig an.
Jag kom dit i god tid och småpratade
med tjänstgörande personal. När det
var 15 minuter tills mässan började
frågade jag efter nattvardsvinet och
brödet. Varpå jag fick svaret: Det ska
du ha med dig!

Nu ska det väl erkännas att jag kände
till församlingen ganska bra innan jag
blev erbjuden tjänsten. För några år
sedan hoppade jag in som vikarierande kyrkoherde och tänkte redan då att
detta måste vara en trevlig församling
att få tjänstgöra i!

Med en klump i halsen frågade jag sedan efter agendorna. Ja, såklart var
svaret: Dem ska du ha med dig!

Under min tid som vik kyrkoherde fick
jag uppleva ett väldigt sammansvetsat
och fint arbetslag som ställde upp för
varandra i alla lägen och med ansvarskänsla och stolthet över sin församling.
Tillika mötte jag förtroendevalda med
stort engagemang och därtill församlingsbor där många såg sin kyrka som
en självklar del i deras bygd och liv.

Riktigt förlägen vågade jag knappt fråga, men gjorde det ändå; Vad ska vi ta
upp kollekten i, jag ser inga kollekthåvar? Ja, det fanns visst inga, men en
glad kyrkvärd offrade sin mössa så vi
kunde ta upp kollekten i denna.
Pricken över i:et var att jag sedan lyckats välja ovanligt ”tråkiga” psalmer, så
hela gudstjänsten gick i moll! Så jag
inledde min första gudstjänst med en
massa fel och därtill presentera mig
som den nya kyrkoherden! Men, som
någon sa tröstande. Nu kan det bara
bli bättre!

Ja, som ni förstår var det inte svårt att
tacka ja när jag blev erbjuden tjänsten!
Veckan efter midsommar började jag
och snabbt fick jag sätta mig in i rutiner
och diverse praktiska göromål. Det första mötet med församlingen blev söndagen därpå, när vi skulle fira mässa
i Sjörups gamla kyrka. En mässa där
det inte riktigt blev som det var tänkt.

Nu är det dock glömt (hoppas jag) och
det har hunnit gå några månader.
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Men vem är jag då?
Jag har i skrivande stund varit präst i
20 år och är nyss fyllda 46 år. Jag bor
i Ystad och har två pojkar 9 och 13
år gamla. Jag har ETT stort intresse,
förutom mina pojkar och det är – Kyrkan! Det är en ynnest att få arbeta med
det som man brinner som allra mest
för. Därför går mycket av min privata
tid även till mitt eget andliga liv, läsa
böcker o Bibeln, besöka andra kyrkor
och jag lägger mycket tid på att både
besöka och tillbringa tid i olika kloster.
Förra året gjorde jag en klosterresa till
Athosberget, en resa som jag planerat
i 20 år! Athosberget är en munkrepublik i Grekland och består av en halvö
där det under sin blomstringsperiod
bodde 20.000 munkar! Detta berättar
jag gärna mer om en annan gång.

Personligen kan jag väl dock tycka att
man i sin iver att fånga människors intresse, och i viss desperation hävda
sitt existensberättigande, till viss del
tappat bort sig själv. Kan väl tycka att
Kyrkan ibland blivit lite populistisk och
ytlig, även om det såklart aldrig varit
ändamålet eller skett medvetet.
Den Kyrka jag vill verka för och som
jag tror är framtiden, är att återupptäcka den Kyrka som faktiskt existerat
och levt i 2000 år och som fångat och
väglett miljontals människor genom
åren. En Kyrka som överlevt förföljelse, förtryck, världens förändring, egna
skandaler och mycket mer.
Jag är säker på att Gud möter oss i
Kyrkan, men vi måste kanske återupptäcka vad Kyrkan är.

Utöver detta går mycket tid till mina
pojkar och som alla andra så lägger
jag även tid på vänner och att motionera (ser du mig i motionsslingorna i
Sandskogen så kan du vara säker på
att jag kombinerar motion och funderar
på söndagens predikan).

Jag tror att Kyrkan måste få vara Kyrka. Jag tror att mässan är centrum. Jag
tror att saker måste förändras, men
sakta.
Men för att inte jag ska ta upp allt utrymme i detta mitt första församlingsblad så
ber jag att få återkomma med vad jag
menar med ovanstående tankar.

Men vad tänker jag om
Ljunits församling och framtiden?
Under mina år i Svenska Kyrkan har
jag ofta funderat på utvecklingen som
skett, har den varit bra eller dålig? Vi
har sett kyrkor där gudstjänstbesökarna blivit färre och ett församlingsliv där
engagemanget minskat. Kyrkan har
försökt möta detta på olika sätt, en del
bra och en del mindre bra.

Med dessa ord säger jag tack för förtroendet jag fått som kyrkoherde i Ljunits församling och ser fram emot att få
möta er i olika sammanhang.
Bed för mig, såsom jag ber för Er!
/Mårten
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Högtidlig avtackning
av kyrkoherde Christina
Med festmässa och efterföljande kyrklunch i Skårby församlingshem avtackades Christina Täljemark för sina nitton år i församlingens tjänst den 3 juni.
Lundarna runt Marsvinsholms kyrka
genljöd av fågelsång denna högsommarvarma och vackra dag. Altaret klätt
i junis blomsterprakt.
Drygt hundra gudstjänstbesökare deltog i firandet.
Församlingens kyrkvärdar samt de
båda vuxenkörerna Kyrkokören och
Stämbandet medverkade. Som avslutning sjöng Johan Wikström Anthem ur
Chess.
I samband med den efterföljande lunchen hölls många, både varma och roliga tal av prästkollegor, arbetskamrater och representanter för kyrkorådet.
Körerna bjöd på spex och sång tillsammans med kyrkomusiker Anna-Maria
Hagemann.
Sist men inte minst fick Christina ta
emot blommor och många gåvor.
Det blev en dag som för oss alla präglades av högtid och fest, glädje och
tacksamhet.
Siv Jonasson
vikarierande komminister
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Kära vänner!
komma att trivas hos er såsom jag har
gjort och att ni ska trivas med honom.

Vilken minnesrik dag det blev – söndagen den 3 juni! Jag blir alldeles varm
i hjärtat när jag tänker tillbaka på den
här dagen och för att så många ville
dela den med mig. Varmt tack till alla er
som på olika sätt bidrog till att göra det
till en sådan fest- och glädjedag, med
gemenskap och sång, gåvor och tal
och – inte minst viktigt i skånska sammanhang – den goda maten.

Tack än en gång – både för åren som er
kyrkoherde och för avslutningsdagen!

Men samtidigt finns där också ett stänk
av vemod. Så mycket av mitt hjärta
som finns kvar i Ljunits församling och
så många underbara människor jag
mött och nu kommer att sakna. Den
generositet och välvilja som råder här
tror jag är unik. Min efterträdare Mårten är bara att gratulera! Jag hoppas
av hela mitt hjärta att också han ska

Varma hälsningar
Christina Täljemark
kyrkoherde emerita

Stiftelsen Otto och Emma Centervalls
Minnesfond
Fondmedel kan sökas till funktionshindrade barn och ungdomar inom eller med
anknytning till tidigare Balkåkra, Snårestads och Skårby församlingar.
I brist på sökande från nämnda församlingar kan även funktionshindrade barn och
ungdomar från andra orter i kommunen komma ifråga.
Ansökan senast 2 november under adress:
Kyrkoherden i Ljunits församling,
Skårby kyrkoväg 196, 271 91 Ystad.
Märk kuvertet ”Centervalls Minnesfond”.
För information ring kyrkoherde Mårten Schuman, tel. 0411-672 61
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Boktipset!
Då det blev lite utrymme kvar i församlingsbladet, passar jag på att ge ett litet boktips. Förhoppningsvis kan detta
även i framtiden bli ett stående inslag i
församlingsbladet.

Jag kan varmt rekommendera denna
bok. Tyvärr kan vi inte erbjuda den till
försäljning, men sök på internet så kan
ni säkert hitta var ni kan köpa boken.
Ta kontakt med mig om ni inte hittar
den, så kan jag hjälpa till eller rent av
låna ut boken till er.

En bok som jag redan i unga år kom
över och som har betytt mycket för mig
är boken ”En rysk pilgrims berättelser”.
Jag var ung teologistudent och hungrade efter fördjupning och Gud satte
denna bok i mina händer.

I framtiden önskar jag att vi i samband
med boktips kan erbjuda boken till försäljning här hos oss.
Med önskan om välsignad läsning/
Mårten Schuman, kyrkoherde

Det är en fantastisk bok som har ett
djup men är samtidigt ganska lättläst.
Det är en bok för den som törstar eller
är intresserad av kristen mystik. Språket är skrivet utifrån författarens egna
erfarenheter och inte en akademisk
avhandling, vilket gör att orden går rakt
in i läsarens hjärta.
Boken handlar om en rysk enkel man
som en dag i gudstjänsten får höra
Paulus ord i 1 Thess 5:17 ”Bedjen oavlåtligen” (enligt 1917 års översättning
som undertecknad ofta tycker är vackrare än senare översättning). Dessa
ord tar han till sig och börjar en pilgrimsresa i sökandet efter någon som
kan lära honom vad dessa ord betyder,
bedjen oavlåtligen, eller be ständigt
som det står i dagens översättningar.
Detta sökande tar honom ut på en lång
resa genom Ryssland och han besöker olika kloster och olika andliga personer som vägleder honom i ämnet.
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Frukostföreläsning

Varmt välkommen till Skårby
församlingshem den 20 oktober kl 9.00
(insläpp från 8.30)

Skånes milslånga sandstränder hotas av erosion och översvämningar
– fenomen som väntas förvärras av
stigande havsnivåer till följd av klimatförändringen. Redan i dag är ungefär
halva Skånes kuststräcka drabbad
av erosion, vilket innebär att landområden successivt går förlorade. Hans
Hanson, professor vid Lunds Tekniska
högskola, har ägnat drygt 20 år åt att
försöka övertyga kommunpolitiker om
att den bästa metoden när man vill försvara en kuststräcka från erosion är
storskalig strandfodring.

Pris inkl frukost: 70 kr/pers
Biljett finns att köpa på pastorsexpeditionen eller Swish 123 499 0917

Hans är också sångare i Grevlunda
Manskör och denna kör tar han med
sig hit tillsammans med körledare
Annika Stoltz och pianist Gustaf Brandt
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Det händer...
2/9

Mottagningsmässa
av vår nye kyrkoherde Mårten Schuman
Marsvinsholms kyrka kl 14.00 med efterföljande måltid, se annons sid 9.

20/9

Sopplunch i Skårby församlingshem kl 12.00
Soppa, kaffe o kaka!

23/9

Nallegudstjänst i Vallösa kyrka

27/9

Höstfest för församlingens seniorer
Vi hälsar alla församlingsbor som är födda 1953 eller tidigare välkomna
till en trevlig eftermiddag med musikunderhållning. Vi börjar med lunch 		
kl 12.30 och därefter blir det underhållning med efterföljande kaffe och 		
hembakat ordnat av våra syföreningsdamer.
Torsdagen 27/9 kl 12.30-16.00 i Skårby församlingshem.
Obs anmälan senast den 14/9 till församlingsexp, tel 0411-672 60 eller
ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se

30/9

Dopåtersamling
Dopfest i Skårby församlingshem kl 14.00 för barn döpta 2017.
Inbjudan skickas ut.

18/10

Sopplunch i Skårby församlingshem kl 12.00
Soppa, kaffe o kaka!

20/10

Frukostföreläsning
Föredraget: ”Fodra strand med sand – eller lämna den åt naturen?”
Med Hans Hansson, professor vid Lunds Tekniska högskola.
Med sång av Grevlunda Manskör. Skårby församlingshem kl 9.00.
Förköp, se annons sid 7.
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2/11

Gravsmyckningskaffe
Serveras i Skårby, Marsvinsholm, Snårestad och Vallösa kyrkor
fredagen den 2/11 kl 10.00-16.00.
Samtliga kyrkor hålls öppna för ljuständning och enskild andakt
under Allhelgonahelgen mellan kl 10.00-16.00.

6/11

Kyrkofullmäktige
Sammanträder kl 19.00 i Skårby församlingshem.

9/11

Födelsedagsfest
För församlingsbor som fyller 75, 80, 85, 90 och däröver.
Inbjudan skickas ut.

15/11

Sopplunch i Skårby församlingshem kl 12.00
Soppa, kaffe o kaka!

24/11

AdventEvent
Adventspyssel i Skårby förs.hem för små och stora, glögg, lussekatter
och pepparkakor. Start 12.00 och avslutas i kyrkan 16.00.

Högmässa med mottagning av
kyrkoherde Mårten Schuman
– Söndagen den 2 september kl 14.00 i Marsvinsholms kyrka –
Efter mässan bjuder vi på en enkel måltid i Skårby församlingshem.
Föranmälan för deltagande av måltid göres till församlingsexpeditionen
på tfn 0411-672 60 eller epost: ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se
helst senast fredagen den 24/8. Varmt välkomna!

9

LJUNITS FÖRSAMLING

I Skårby församlingshem om inget annat anges
Församlingens verksamheter har uppehåll v 44
Ytterligare information finns på vår hemsida

Våra verksamheter
Barnverksamheten
Babysång
Detta är en grupp för er med barn i åldern 0-9 månader.
Vi träffas i Skårby församlingshem onsdagar kl 9.00-10.30 med start ons 5/9.
Vi sjunger enkla och lugna sånger med olika rörelser.
Vi avslutar med att fika tillsammans med Kyrkis som är på ingång.
Verksamhetsansvariga: Mona Pettersson och Anna-Maria Hagemann
Kyrkis
Hit är alla barn – från nyfödda och uppåt – välkomna i sällskap med föräldrar eller
annan vuxen. Vi träffas i Skårby församlingshem tisdagar kl 13.30-15.30 och onsdagar 10.00-11.30. Vi leker, pysslar, umgås och fikar tillsammans. Dessutom har vi
musiklek i 30 min då vi sjunger spelar och rör oss till levande musik.
Verksamhetsansvariga: Mona Pettersson och Anna Maria Hagemann

Konfirmander
Vi träffas i Skårby församlingshem onsdagar jämna veckor kl 15.45-18.00.
Vi startar med konfirmandinskrivning den 9 sept kl 10.30 i Skårby kyrka.
Verksamhetsansvarig: Mårten Schuman
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Körverksamheten
Småstjärnorna
Barnkör åk F-2. Svarteskolan, torsdagar 13.30-14.15.
Angels
Barnkör åk 3-6. Svarteskolan, tisdagar 14.55-15.40.
Stämbandet Vuxenkör. För alla som tycker om att sjunga.
Tisdagar 16.00-17.30 Skårby församlingshem.
Kyrkokören
Vuxenkör. För dig som gillar lite mer utmaningar.
Onsdagar 19.00-21.00 Skårby församlingshem.
Verksamhetsansvarig: Anna-Maria Hagemann

Syföreningar
Skårby församlingshem 1:a onsdagen i månaden kl 13.30.
Ansvarig: Anita Johansson 0411-711 00
Vallösa kyrka 2:a söndagen i månaden kl 14.00.
Ansvarig: Anita Engdahl Johansson 0411-705 04

Andakt äldreboende i Svarte
Sista tisdagen i månaden kl 11.00.
Verksamhetsansvarig: Siv Jonasson

Samtalsgrupp/Föredrag
Förhoppningen är att vi inom snar framtid ska kunna erbjuda dessa verksamheter.
Hör gärna av dig till kyrkoherde Mårten Schuman om du redan nu vet att du är
intresserad.
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Kyrkliga handlingar
Döpta

Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling…
Eirah Eva Sophie Janhagen, Snårestad
Nellie Saga Nicole Andersson, Hunnestad
Låt dem växa i tro.
Välsigna och bevara dem nu och alltid.
Amen

Konfirmerade

Vi ber för dem som konfirmerats…
Elin Lundin, Karlsborg
Tintin Wremert, Bjäresjö
Sebastian Beckman, Ruuthsbo
Lovisa Fischlein, Balkåkra
Elin Kjellberg, Svarte
Nils Johnsson, Svarte
Douglas Gelin, Bjäresjö
Anna Persson, Snårestad
Carl Munther, Gussnava
Elliot Johansson Linné, Svarte
Edwin Reiman, Svarte
Alexander Ek, Snårestad
Liam Cloov, Svarte

Vandra med dem genom livet
och hjälp dem att dag för dag
leva i sitt dop.

Tack fina konfirmander!
Tack för tiden vi fick tillsammans.
Och tack för konfirmationen i Marsvinsholms kyrka pingstafton.
Vi var stolta över er, Miranda och jag,
stolta över allt ni gav, allvaret och värdigheten.
Ni gjorde allt rätt och med stort allvar. Jag hoppas att ”den röda tråden”
gick fram till alla: Du är älskad, behövd och aldrig, aldrig riktigt ensam.
Siv Jonasson, vikarierande komminister
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Vigda

Gud, tack för kärleken och gemenskapen
mellan människor. Vi ber för…
Emma Andersson och Andreas Håkansson, Sjöbo församling
Annika Malm och Roland Björk, Svarte
Amanda Andersson Reiskog och Joakim Mathiasson, Snårestad
Ine Myhre Tollan och David Holmqvist, Skivarps församling
Emma Juhlin och Filip Persson, S Vallösa
Bevara dem i din nåd och kärlek
och välsigna deras liv tillsammans.
Amen

Begravda

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

Gud,vi ber för dem som sörjer.
Låt din tröst bära.
Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.
Amen
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Rolf Börje Persson, Svarte
Sonja Erdensjö, Svarte
Rolf Andersson, Svarte
Ingemar Augustsson, Balkåkra
Inger Ridderman Bengtsson, Ystads församling
Hilda Larsson, Snårestad
Lars Ove Elisson, Karlsborg
Agnar Nilsson, Svarte
Johan Lachmann, Charlottenlund
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Gudstjänstkalendern
Söndag 2 september
14.00
14 e trefaldighet
Marsvinsholm
		
		

Högmässa
med kyrkoherdemottagning
Körer och efterföljande måltid,
se annons

Söndag 9 september
15 e trefaldighet

10.30
Skårby

Mässa
Konfirmandinskrivning

Söndag 16 september
16 e trefaldighet

10.30
Bjäresjö

Mässa

Söndag 23 september
14.00
Nallegudstjänst		
17 e trefaldighet
Vallösa
Barnkörerna, fika
		
Söndag 30 september
10.30
Mässa
Den helige Mikaels dag
Skårby		
Söndag 7 oktober
19 e trefaldighet

10.30
Snårestad

Mässa

Söndag 14 oktober
Tacksägelsedagen

18.00
Vallösa

Skördegudstjänst
Kyrkokören

Söndag 21 oktober
14.00
21 e trefaldighet
Skårby
		
		

Gudstjänst
Stämbandet, kaffe och
underhållning förs.hemmet
- SPF:s kyrksöndag

Söndag 28 oktober
22 e trefaldighet

10.30
Bjäresjö

Mässa

Lördag 3 november
Alla helgons dag

10.30
Snårestad

Mässa
Stämbandet
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Söndag 4 november
16.00
Minnesgudstjänst
Söndagen e alla helgons dag Marsvinsholm med ljuständning
		Kyrkokören
Söndag 11 november
24 e trefaldighet

10.30
Vallösa

Mässa

Söndag 18 november
Söndagen f domssöndagen

10.30
Bjäresjö

Mässa

Lördag 24 november

12.00
Skårby
		
		

Söndag 25 november
Domssöndagen

AdventEvent
Adventspyssel i förs.hemmet
för små och stora, glögg,
lussekatter och pepparkakor

16.00

Avslutning i kyrkan (Adventsbön)

10.30
Snårestad

Mässa

För ev. ändringar, se annons i Ystads Allehanda (fredag),
församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/ljunits eller
www.facebook.se/ljunitsforsamling

Samarrangemang med

sensus

Kyrktaxi till våra verksamheter och gudstjänster
beställer du på 0411-58 58 58. Pris för vuxen 20:-/resa.
Barn upp till 18 år åker gratis.
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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
Vallösa
Ann Andersson, 0411-672 67

Kyrkoherde
Mårten Schuman från 25 juni
0411-672 61, sms 073-311 92 80
marten.schuman@svenskakyrkan.se

Bjäresjö/Sjörup
Tord Hejdedal, 0411-672 65

Vikarierande komminister
Siv Jonasson
0411-653 65, sms 073-312 03 65
siv.jonasson@svenskakyrkan.se

Ordförande i kyrkofullmäktige
Nils Evert Erlandsson, 0411-606 81
Ordförande i kyrkorådet
Anita Engdahl Johansson, 0411-705 04

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

Ordförande i fastighetsutskottet
Christer Andersson, 070-305 06 11

Värdinna och barnledare
Mona Pettersson
0411-711 81, sms 073-311 92 87
mona.pettersson@svenskakyrkan.se

Ordförande i kyrkogårdsutskottet
Per Erlandsson, 073-086 01 25
Ordförande i verksamhetsutskottet
Christina Christensson, 073-807 89 39

Ekonom
Helen Rosdahl
0411-672 66, sms 073-311 92 89
helen.rosdahl@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare
Marsvinsholm
Ingegerd Larsson, 0411-672 69
Ronny Mårtensson, 0411-711 79
Snårestad
Göran Bondesson, 0411-672 68

Begravningsombud
Michael Michaelsen, 070-091 74 31
Dataskyddsombud
Kh Eva Katsler, 070-508 95 96
Jourhavande präst
Varje natt 21.00-06.00. Telefon 112 eller
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Mårten Schuman

Skårby
Odeth Stamsnijder, 0411-672 63

www.ystadtryck.se
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