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Sommarbrev
”Förskönad nu naturen
står klädd i högtidsdräkt.
Vad ljuvlig vällukt,
buren till oss av vindens fläkt!
Vad prakt, vad rikedomar
som skiftar tusenfalt!
Se runtomkring dig
blommar och lever, doftar allt.”
Sv ps 197:2

Sekunder av tid, fångade ögonblick, evighet, som en gång ska vara mina bevis.
Även om Minnets förgårdar är slutna.
Tidens rätt?
Barfota i soluppgången minns jag havets
färg, när månens och solens färg blandar
sig i galaktiskt djup. Oändligt och nära.

Det är påsk på jorden. Fjärilen har vaknat
och allting omkring förnyas. Också inom
oss sker något.
Vandraren anar att bakom nästa krök möter vägvisaren med namnet Sommar. Jag
minns en veranda som fått namnet Somra,
jag brukar cykla förbi på väg mot havet. En
veranda att sitta och drömma i om höstkvällen.
Nu öppnar vi snart grinden mot sommarhagen. Skriv om sommaren vet ja, sa någon.
Skriv om Drömmens trädgård! Den du känner så väl. Var inte blyg nu!

Då kommer frågan igen. Vem är jag? Och
den lilla flickans bön: Säg mig det först av
allt! Hon är här. Hon är jag. Och tiden är i
mig. Jag är själv ett vittne. Känner mig jämlik med tingen i världen.
En månskensflöjt skickar silvriga toner
genom Nattens skog. Ett stjärnregn faller
strax före gryningen, plötsligt och oväntat.
Och alla myter får liv och springer ur Nattens innersta.

”Vem är jag? Säg mig det först av allt.”
Middagshettan håller byn i en utmattad
stillhet. Runt omkring mig mjuk fågeltystnad. Människorna söker sig till dolda rum
av svalka, medan tiden sakta rinner förbi.
I uthusets svala gömsle sover katten. Solhjulet rullar över dagens bro. De sjungande
träden låter sig inte oroas. Ger sin tillit till
vinden.

Logos, det som fanns i begynnelsen? Nej!
Från begynnelsen fanns den totala tilliten
och guden den ende, var inte förklädd.
Sommaren, befriad, låter molnen fara.
Kom, säger Han, som bjuder älskande
på moget vin. Vi sätter oss i körsbärsträdets skugga och låter sommaren dra genom oss, medan bofinken och svarthättan
sjunger.

I skuggan under de vida kronorna breder
tidens gula galaxer ut sig i all sin hängivenhet. Malvan väntar.
På insidans hinnor sitter humlor och bin
fångna. Jag tror på deras behov av sommaren och öppnar mina fönster mot världen. En
dag ska de kanske gengälda mina gärningar. En spindel letar sina offer skyndsamt och
jag samlar ihop mina minnen under trädet.

Kära ni, alla hjärtans mål är paradiset. Jag
skriver mitt sommarbrev till er medan psalmen tonar ut.
”Vi glädes åt varandra, åt sol och sommartid, att på Guds jord få vandra och äga himlens frid.”
Siv Jonasson, Vik komminister
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Tack Christina

att se varje människa du träffar och
den kunskapsbank som du har byggt
upp.

Så kom då dagen till slut när Du slutar
i Ljunits församling för att gå i pension.
Under de 19 åren som Du varit vår
kyrkoherde har det skett många förändringar i vår församling och Du har
alltid varit vår klippa. Både som omtyckt chef, själavårdare i vår församling, i dina möten med församlingsbor
i glädje och sorg och inte minst som
deltagare i vårt kyrkoråd.

Jag skulle kunna skriva spaltmeter om
alla dina kvaliteter och ditt kunnande,
men jag tror att allt sammanfattas väl
i orden:
Christina, vi kommer att sakna dig!
Lycka till med pensionärslivet. Vi, hela
din församling, önskar dig allt gott.
Anita Engdahl Johansson
Ordförande i kyrkorådet

Det går inte att förneka att vi kommer
att sakna ditt glada skratt, din förmåga

Festmässa
med avtackning av kyrkoherde Christina Täljemark
söndagen den 3 juni kl.10.30
i Marsvinsholms kyrka
Kyrkokören och Stämbandet. Välkomna!

Friluftsgudstjänst i Balkåkra
Sommarens andra friluftsgudstjänst äger rum
den 8 juli i Balkåkra kapell kl 17.00,
då vi firar den 6:e efter trefaldighet.
Tag gärna med kaffekorg!

Ny kyrkoherde
Mårten Schuman har utsetts till ny kyrkoherde efter
Christina Täljemark. Han börjar sin tjänst under sommaren
men kommer att ha semester några veckor i juli-augusti,
då Christina lovat rycka in. Officiellt mottagande blir det i
Marsvinsholms kyrka söndagen den 2 september kl 14.00.
Läs mer i nästa Församlingsblad!
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Konfirmand 2018-2019?
Varje år väljer ungdomar i din ålder att
konfirmera sig. I år får du som är född
2004 möjligheten!
En av våra grundtankar är att det är
du och dina funderingar, kunskaper
och frågor som är det viktigaste. Under
konfirmationstiden får du tillsammans
med andra ungdomar fundera kring
frågor som:
Vem är jag? Vem är Gud?
Hur vill jag vara mot dem jag möter?
Vilka drömmar har jag? Vilka är mina
värderingar?
Vad är viktigt i mitt liv och vad driver
mig vidare?

Ordet konfirmation kommer från latinets
”confirmare” och betyder bekräfta. I konfirmationen bekräftar Gud dopet. Gud
säger alltså ja till dig en gång till och vill
att du på något sätt säger ja till Gud.
Du behöver inte vara döpt för att delta
vid träffarna, men inför konfirmationen så
kommer vi att prata om detta tillsammans
och du tar ställning utifrån det samtalet.
Personlig inbjudan kommer att skickas
till alla som är födda 2004.
Varma hälsningar
Mårten Schuman, kyrkoherde

Midsommarfirande
och friluftsgudstjänst
vid Bergsjöholms slott
på midsommardagen den 23 juni.
När sommarsolen står som högst, samlas
vi från kontraktets alla församlingar för
gemensamt midsommarfirande tillsammans
med Ljunits och Herrestads hembygdsförening.
Friluftsgudstjänsten börjar kl 13. Därefter blir det musik, folkdans, dans kring midsommarstången och kaffeservering.
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Frukostföreläsning med Bengt Nilsson
och Barncancerfonden Södra den 7 april
Bengt Nilsson har, sedan hans egen
då fyraåriga dotter blev sjuk i cancer
1994, tillsammans med funktionärer,
arbetsgrupper, företag och organisationer anordnat flera grisfester på sin
gård utanför Hörby. Tusentals cancersjuka barn och deras familjer från Sverige, Polen, Litauen, Vitryssland och
Ukraina har genom åren besökt hans
fester. Glädjens och skrattets läkande
kraft är fantastisk. – ”Kan jag glädja ett
enda sjukt barn är det tillräcklig belöning för mig”, säger Bengt Nilsson.
Ordf Annika Brocknäs, från Barncancerfonden Södra, berättade om hur
hon och hennes egen familj kom i kontakt med Bengt och festerna när deras
lilla dotter insjuknade i cancer. Dessa
fester gör att barnen orkar kämpa emot
sjukdom och smärta ett tag till.
De är dessutom viktiga för syskon till
cancersjuka barn som ofta blir åsidosatta när allt fokus läggs på det sjuka
barnet.

Bengt jobbar oförtrutet vidare och i
höst kommer en ny fest att hållas i
Kiev, Ukraina.
Detta blev en omskakande föreläsning
men samtidigt, åter igen, ett bevis på
att tro, hopp, kärlek och glädje är det
viktigaste i livet.

Frukostföreläsning i
Skårby församlingshem
Lördag den 20 okt kl 9.00
med professor Hans Hansson, och Grevlunda manskör.
Biljetter säljs på expeditionen i Skårby eller via Swish och kostar 70 kr/person.
Endast förköp. Swisha belopp, antal biljetter och namn till 123 499 0917.
Vi ses till en spännande frukostföreläsning!
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Körveckan - ”Mellan hägg och syren”
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Många av er har säkert hört talas om en
skomakare som satte upp en skylt på dörren, där det stod: ”Stängt mellan hägg och
syren!” Just den tiden mellan det att häggen och syrenerna blommar, tycker många
är årets allra skönaste. Och jag sällar mig
till den skaran! Men det är en kort tid; ofta
är den över innan man ens har hunnit märka att den börjat! Den infaller på försommaren, någon gång i maj eller juni, beroende
på sol och temperatur och i vilken ände av
landet man bor.
Nu är den tiden äntligen här! Och då sjunger körerna så det står härliga till!

Tveka inte, kom och prova på! Vi tillämpar
inte provsjungningar utan du känner själv
efter några veckor om du kommit rätt!

Under rubriken ”Körveckan” har Stämbandet en härlig konsert i Bjäresjö kyrka, tisdagen den 29 maj kl. 19. ”Rock, pop, schlager
och visa” och vi har en komptrio med oss
på piano, trummor och bas!

Vill du, så träffas vi redan söndagen den
19 augusti kl. 14 i Skårby kyrka! Då blir
det musikgudstjänst med efterföljande allsångscafé i församlingshemmet – missa
inte det!!

Kyrkokören bjuder på opera, operett och
musikal i Vallösa k:a, onsdagen den 30/5
kl. 19. ”Musik från scenens tiljor och vita
duken” till pianoackompanjemang! Det blir
både operakörer och solister, alla sångare
hemmahörande i Ljunits Kyrkokör!

Men nu ska vi först njuta av lite värme och
sol och i vart fall lite ledighet! Och glöm inte
bort att komma ihåg att inte glömma att livet är HÄR och NU! -Vår bästa tid är nu
– året runt!
Anna-Maria Hagemann
kyrkomusiker och körledare

Första veckan i september samlas körsångarna igen efter sommarledigheten.
Vill du också vara med och sjunga? Stämbandet är kören för dig som tycker om
att sjunga, inte så mycket i stämmor men
mycket av hjärtats lust! Du vet väl att det är
rena hälsokuren att sjunga i kör?!

Terminsstart v 36
för Babysång
Kyrkis och vuxenkörerna

Kyrkokören sjunger tre- eller fyrstämmigt,
klassisk kyrkokörsrepertoar, men som synes hittar vi även på andra spännande
sångprojekt! Särskilt eftertraktade är tenorer och basar. Vet du inte exakt vilken
stämma du tillhör, bara kom så hjälps vi åt.

Småstjärnorna
startar 23 augusti
Angels startar 28 augusti
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Bjäresjö kyrka
torsdagen den 5 juli kl.19.30

Jazzkväll

Fosses Jazzband jazzar loss med härligt medryckande New Orleansjazz eller glad-jazz som det också kallas! Ett härligt gäng som består
av ett antal glada gossar i sina bästa år med stor spelglädje och
okuvlig improvisationslust!

Snårestads kyrka
torsdagen den 12 juli kl.19.30

Jazz, visor och kärlek

Hanna Söderqvist och Måns Persson Duo bjuder på finstämd visa
med lite jazztouch. Båda har samarbetat med kända musiker som
Helen Sjöholm, Nils Landgren, Lill Lindfors m.fl. Hannas vackra,
okonstlade stämma, lite åt Monica Zetterlund-hållet, till ett fenomenalt snyggt gitarrackompanjemang är en sann lisa för själen!
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Sjörups g:a kyrka
torsdagen den 19 juli kl.19.30

Johannes Brahms ungerska danser

Trio Österlen presenterar ett urval av ”Johannes Brahms ungerska
danser” med både fartfylld, eldig musik och lugna, smäktande tongångar - musik som gör dig upprymd och glad! Pia Ewaldz, fiol, Jan
Cederblad, cello och Alissa Tomac, piano.

Bjäresjö kyrka
torsdagen den 26 juli kl.19.30

Come fly with me

Veckan före Ystad Sweden Jazz Festival presenterar vi stolt ”Come
fly with me”! En jazzkonsert med vår egen kyrkomusiker Anna-Maria
Hagemann som sjunger American Jazz Standards tillsammans med
Sven-Erik Erlö pianotrio! Det blir kända jazzklassiker som t.ex. The
girl from Ipanema, My funny Valentine, How high the moon, The Lady
is a tramp, Autumn leaves!
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Fri entré - i samarrangemang med
10
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Kyrkorådet i Ljunits församling
som valdes av kyrkofullmäktige för perioden 2018 – 2021. Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och ansvar för
det som är församlingens kärnverksamhet – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkorådet arbetar aktivt med fördelningen av resurser inom församlingslivet (budget) och uppföljning av arbetet
(bokslut). Kyrkoherden är självskriven
ledamot i kyrkorådet.
Linda Christjansen saknas på bild.

Ronny Persson, Eva Nehrer och Christer Andersson
Ulf Nilsson och Maria Gruber Wikström

Malin Greij

Hans Johnfors, Anita E Johansson
och Per Erlandsson

Christina Malmkvist, Christer Nehrer,
Christina Larsson och Christina Christensson
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Information om GDPR
– det nya dataskyddsdirektivet från EU
Har du hört talas om de nya reglerna för
hantering av personuppgifter? Det är ett
EU-direktiv vars syfte är att ge den enskilde
större rättigheter gentemot alla som upprättar register. Det betyder att den som har ett
register med personuppgifter från den 25
maj i år har ett betydligt strängare regelverk
att förhålla sig till. Att bryta mot detta kan bli
dyrt. 20 miljoner euro är maxbeloppet.
Det är så högt att giganter som Facebook
”skall böja sig”.

grannhet över vem som får tillgång till detta.
Nära kopplat till detta finns ett system som
heter KYRKSAM, församlingens verksamhetsregister. Här hittar vi konfirmandgrupper, körer och kyrkoråd.
I gravregistret finns uppgifter om begravda
(omfattas inte av GDPR), gravrättsinnehavare och kontaktpersoner samt gravskötselavtal. Detta register finns inte heller i
fysisk mening i församlingen.
Vårt löneregister omfattar alla som får lön
eller arvode. Det är nödvändigt för utbetalningar, kontrolluppgifter och framtida pensioner. Registret ”förvaras” i Svenska kyrkan
centralt.
Sammankopplat med dessa två finns vårt
ekonomisystem.

En personuppgift kan vara namn, personnummer, telefonnummer, adress och bild
eller en kombination av dessa. Direktivet
omfattar alla företag och organisationer
som för register över personuppgifter, också Svenska kyrkan.

I Ljunits församling har vi fysisk förvaring
av protokoll och handlingar som rör kyrkorådets arbete. Detta gäller också förteckningar över dem som döpts, konfirmerats,
vigts eller begravts i församlingen.

I Ljunits församling har vi register som förs
på följande grunder:
Avtalsgrunden: gravskötselavtal, anställningsavtal och avtal med leverantörer.
Berättigat intresse: vårt medlemsregister
och register över dem som vi döpt, konfirmerat och vigt.
Myndighetsutövning: register över gravrättsinnehavare eftersom församlingen, på
statens uppdrag, är begravningsmyndighet.
Allmänt intresse: församlingen har ett
stort ansvar för det svenska kulturarvet och
församlingens protokoll är viktiga historiska
dokument.

Församlingen har, i enlighet med GDPR,
utsett ett dataskyddsombud som skall tillvarata de registrerades intressen. Kyrkorådet
har utsett kyrkoherden i Blentarp, Eva Katsler, till ombud. För kontakt, se sista sidan i
detta församlingsblad.
Varje registrerad person har rätt att få ta del
av det som finns registrerat om vederbörande.
Församlingen är
skyldig att
svara inom
en månad.

En del personuppgifter är mer känsliga än
andra, såsom frågan om trostillhörighet.
Det viktigaste registret vi för är det över
våra kyrkotillhöriga. Det ”förvaras” i Svenska kyrkan centralt. All kommunikation med
detta register sker genom säkra kanaler,
bakom brandväggar och med minutiös nog12
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Kyrkliga handlingar
Döpta

Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling…
Charlie Walle Wahldin, Bjäresjö
Viggo Oscar Przeradzki, Svarte
Manne Erik Larsson, Gussnava
Clara Frida Henriksson, Gussnava
Nils Leon Hicke Larsson, Svarte
Emil Karl-Johan Olsson, Bergsjöholm
Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem nu och alltid.
Amen

Vigda

Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Vi ber för...
Frida Sjögren och Peter Ringström, Malmö S:t Johannes församling
Josefin Landén och Petter Bjelm, Malmö S:t Johannes församling
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…

Bild: Jan Elfström/IKON

Inga Skarvik, Svarte
Sven Persson, Skurups församling
Kjell Roberg, Svarte
Ann-Britt Henningsson, Gussnava
Mats Aronsson, Ystads församling
Mette Strandhagen, Svarte
Gunbritt Löfgren, Svarte
Gud,vi ber för dem som sörjer.
Låt din tröst bära.
Låt evighetens ljus lysa
för levande och döda.
Amen
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Gudstjänstkalendern
sommar 2018
Tisdag 29 maj

19.00
Bjäresjö

Musikgudstjänst
Stämbandet

Onsdag 30 maj

19.00
Vallösa

Musikgudstjänst
Kyrkokören

Söndag 3 juni
10.30
1 e trefaldighet
Marsvinsholm
		

Festmässa
Stämbandet och Kyrkokören
avtackning av kh Christina Täljemark

Söndag 10 juni
2 e trefaldighet

10.30
Snårestad

Mässa

Söndag 17 juni
3 e trefaldighet

10.30
Skårby

Mässa

Lördag 23 juni
13.00
Friluftsgudstjänst vid
Midsommardagen		
Bergsjöholms slott
		Hembygdsföreningens
		midsommarfirande
Söndag 24 juni
Johannes döparens dag

10.30
Bjäresjö

Mässa

Söndag 1 juli
Apostladagen

10.30
Sjörups gamla

Mässa

Torsdag 5 juli

19.30
Bjäresjö

Musik i sommarkväll*

Söndag 8 juli
6 e trefaldighet

17.00
Balkåkra kapell

Friluftsgudstjänst
Medtag kaffekorg

Torsdag 12 juli

19.30
Snårestad

Musik i sommarkväll*
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Söndag 15 juli
Kristi förklarings dag

10.30
Skårby

Mässa

Torsdag 19 juli

19.30
Sjörups gamla

Musik i sommarkväll*

Söndag 22 juli
8 e trefaldighet

10.30
Snårestad

Mässa

Torsdag 26 juli

19.30
Bjäresjö

Musik i sommarkväll*

Söndag 29 juli
9 e trefaldighet

10.30
Sjörups gamla

Mässa

Söndag 5 augusti
10 e trefaldighet

10.30
Bjäresjö

Mässa

Söndag 12 augusti
11 e trefaldighet

10.30
Snårestad

Mässa

Söndag 19 augusti
14.00
12 e trefaldighet
Skårby
		

Gudstjänst
Allsångscafé
i församlingshemmet

Söndag 26 augusti
13 e trefaldighet

Taizémässa

18.00
Sjörups gamla

*Musik i sommarkväll – för program, se mittuppslaget!
För ev. ändringar, se annons i Ystads Allehanda (fredag)
eller www.svenskakyrkan.se/ljunits
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
Skårby
Odeth Stamsnijder, 0411-672 63

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

Vallösa
Ann Andersson, 0411-672 67

Avgående vikarierande kyrkoherde
Christina Täljemark, 070-264 72 70

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
Ordförande i kyrkogårdsutskottet
Per Erlandsson, 073-086 01 25

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

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

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

Snårestad
Göran Bondesson, 0411-672 68

Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Christina Täljemark
www.ystadtryck.se
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