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Vi står nu inför advent och jul!
Budskapet denna tid är fyllt med glädje och hopp

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de
som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” Joh 3:16
vi är i mer behov
av denna frid än
någonsin. Låt oss därför denna tid särskilt
stanna till inför detta julens budskap och
be för vår värld. Att den himmelska friden
måste få en ingång hos oss alla. Att människor ska känna frid och ro i sina liv.

I advent väntar vi tålmodigt och till jul får
vi äntligen glädjas över dessa ords fullbordan, då vi tar emot den nyfödde sonen,
Jesus Kristus!
Jag hoppas verkligen att det får bli en fin
advents- och jultid för oss alla. Bilden intill
av Jesusbarnet i krubban kan uppfattas
som väl romantisk, på gränsen till verklighetsfrämmande. Men den förmedlar
samtidigt vår kristna övertygelse om att
det faktiskt finns en helig frid, som ”inte
världen kan ge”.

Låt oss också mötas till alla advents- och
julgudstjänster där vi finner kraft och styrka för vårt uppdrag att sprida Guds kärlek
i ord och handling.
Jag önskar nu alla en välsignad
advent och jul!
Mårten Schuman, kyrkoherde

Då vi lever i en värld som på många sätt är
orolig och där det händer mycket, kanske

Söndagsskola ‑ med pyssel för barnen
Fr.o.m vårterminen 2019 kommer vi prova att vid två tillfällen ha söndagsskola i anslutning till söndagens ordinarie högmässa. Tanken är att barnen är med under högmässans
första del och sedan går till församlingshemmet med vår barnledare Mona och pysslar
och har kul. Efter högmässan träffas vi alla i församlingshemmet och fikar tillsammans.
Vinsten är att föräldrar kan få delta i söndagens mässa, utan att känna att det blir för
långt för barnen. Samtidigt som barnen på ett naturligt sätt får vänja sig vid söndagens
högmässa.
Är det väldigt små barn, ser vi gärna att någon förälder följer med barnet till söndagsskolan.
Under dessa söndagar kommer barnkören medverka och vi hoppas många barn och
föräldrar ifrån både Babycaféet och Kyrkis hittar hit.
Första tillfället för söndagsskola blir Kyndelsmässodagen den 3 februari kl 10.30 i Skårby.
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Böcker till utlåning och försäljning!
Under våren 2019 kommer ett litet bibliotek upprättas i kapprummet i Skårby församlingshem. Här kommer det att finnas böcker för både utlåning och försäljning.
Biblioteket kommer bestå av både nyinköpta och skänkta böcker. Böckerna kommer i stor utsträckning handla om Kristen tro och andlig vägledning. Vi hoppas att
förutom böcker även kunna ha en viss försäljning av ikoner, radband och dylikt.
Vi tror och hoppas att detta bibliotek kan vara till stor glädje för många.
Ambitionen är att på ett lättillgängligt sätt erbjuda intressanta och uppbyggliga
böcker till den som önskar fördjupning om kristen tro.
Boktipset som i fortsättningen kommer vara ett återkommande inslag i församlingsbladet går även att låna/inköpa här.

Boktipset!
Kyrkomödrar – en bok sammanställd
av Ann-Ida Fehn och Hedvig Larsson
I Sverige har vi sedan några årtionde ett växande
ordensliv. Ifrån det att klosterlivet försvann med Reformationen i vårt land (och varit förbjudet ända fram
till 1951), har det sakta kommit tillbaka. Främst genom Katolska Kyrkan men även genom vissa kloster
som växt fram inom Svenska kyrkan.
Några av dessa ordenssystrar som bor här i Sverige
har i denna bok skrivit om kvinnor som varit föredöme
i deras kristna liv. Några av de kvinnor som lyfts upp
är Edit Stein, Katarina av Siena och Klara av Assisi.
Förhoppningsvis kan boken bjuda in till intressant läsning och väcka mersmak att
ta reda på mer om de många kvinnor som betytt mycket i Kyrkans historia men som
ofta verkat i det tysta.
Pris 150 kr
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Kyrkoherden har ordet...
”Jag tror att Kyrkan måste få vara Kyrka.
Jag tror att mässan är centrum.
Jag tror att saker måste förändras, men sakta.”
Nu har det gått ca ett halvår sedan jag
började min tjänst som kyrkoherde här
i Ljunits församling. Det har varit en
fin tid, mycket att ta in och mycket att
landa i.

Kyrkan med ett sjukhus. Ett sjukhus behöver ständigt förändras, moderniseras
och utvecklas. Dock måste förändringarna ske utifrån medicinska bedömningar och aldrig utifrån trender eller nycker
i världen. På samma sätt kan inte världens önskemål vara styrande i Kyrkans
förändringar utan måste ske utifrån teologiska och pastorala bedömningar.

I förra församlingsbladet presenterade
jag mig själv och började skriva lite om
mina tankar om Ljunits församling och
dess framtid. Jag avslutade med ovanstående ord och med löftet att återkomma med vad jag menade. Låt mig börja
med det sista påståendet: ”Jag tror att
saker måste förändras, men sakta.”

Förändringar måste ske av rätt anledning. Inte för att tillfredsställa eller flörta
med trender i samhället och världen, då
finns det en risk att det blir ren populism
(se mer i artikeln jag skrivit om Kyrkans
förrättningar på sid 8-9) och så bygger
vi ingen Kyrka.

Just nu lever vi i en värld som förändras
mycket och i snabb takt, och många av
oss tycker nog att det sker både goda
och dåliga förändringar. Dessa förändringarnas vindar blåser såklart även in i
Kyrkans värld och visst behöver Kyrkan
också förändras.

Förändringar måste därför ske sakta
och varsamt, så att Kyrkan inte glömmer bort sitt uppdrag och förståelse för
vem och vad Kyrkan är.

Det finns dock en trend att det är världen eller samhället som driver förändringarna i Kyrkan, att det är världen
som ska hjälpa Kyrkan att hitta rätt. Att
Kyrkan är en mossig institution som behöver hjälp att vakna till liv.

Detta för oss vidare till mitt andra påstående: ”Kyrkan måste få vara Kyrka.”
I Kyrkans välvilja att möta människor i
deras liv och livsfrågor har man axlat
många frågor som inte specifikt ingår i
Kyrkans uppdrag - och ofta står Kyrkan
i främre ledet för att driva dessa. Det
kan handla om allt möjligt, ifrån miljöfrågor till sexuella rättigheter. Frågor som

Men är det verkligen så?
Nja, inte riktigt. En bild som till viss del
kan göra Kyrkan rättvisa, är om vi jämför
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är viktiga och värda uppmärksamhet,
men vad händer när Kyrkan engagerar
sig så djupt och brett?

Söndagens mässa har alltid setts som
centrum och den yttersta källan för den
kristne och Kyrkan. I mässan kommer vi
tillsammans och får möta Gud på ett sätt
som vi inte kan göra någon annanstans.

Återigen jämförelse mellan Kyrkan och
sjukhuset: Om ett sjukhus skulle vara
platsen där man samtidigt skulle handha
andra uppgifter än de rent medicinska,
som tex att förhindra hungersnöd, arbeta med miljö och fredsfrågor, skulle dess
medicinska fokus gå förlorat. Inte så att
dessa andra områden i sig är oviktiga.
Tvärtom! Men alla är nog överens om att
sjukhuset måste få vara just sjukhus för
att kunna fullgöra sitt kärnuppdrag.

I mässan får vi kraften att fungera och
utvecklas som kristna och Kyrka. Går vi
som kristna och Kyrka inte regelbundet
i mässan kan vi inte heller förvänta oss
att Gud griper in i våra liv, vi kan inte
heller förvänta oss att Gud vägleder
oss i hur vi ska verka som Kyrka.
För att återigen dra parallellen till sjukhuset; om den som är sjuk inte kommer
till sjukhuset, hur ska han då bli hjälpt?

Kyrkan ska inte sluta engagera sig och
uttala sig i olika frågor, men det finns
en risk att dessa frågor blir till huvudfrågor och att Kyrkan tappar fokus och
kärnuppdraget blir lidande. Detta är
innebörden i påståendet Kyrkan måste
få vara Kyrka!

Ska vi som församling blomma upp,
måste vi förstå att det hela börjar i söndagens mässa. Där stärks vi och därifrån sänds vi ut.
Med dessa ord avslutar jag, men med
löftet att nästa nummer återkomma med
tankar kring framtiden, hur vi ska jobba
för att bli en levande Kristi församling!

Jag avrundar med att ta upp ett sista
påstående: ”Mässan är centrum”.

Mårten Schuman, kyrkoherde

Varje söndag kl 10.30
firas högmässa i någon
av våra kyrkor.
Det kan finnas undantag, se
gudstjänstkalendern. Ska vi
som Kyrka eller enskild kristen
växa måste vi förstå att allt börjar i mässan, här får vi styrka och
härifrån sänds vi ut i världen.
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Tillbakablick på några av höstens händelser…
Mottagning av
församlingens nye kyrkoherde
Den 2 september tog vi officiellt emot vår nye kyrkoherde Mårten Schuman vid högmässan i Marsvinsholms kyrka. Därefter var det mottagning med lunch
i Skårby församlingshem. Det blev god mat och
många fina tal. Tack till alla som gjorde dagen så fin!

Höstfest i Ljunits församling
Till den årliga höstfesten möttes ca
50 församlingsbor upp och njöt av en
trevlig eftermiddag tillsammans.
I köket huserade Mona, Anita och
Viola som såg till att vi hade det bra
på alla sätt. Efter sedvanlig andakt
blev det middag åtföljt av musikunderhållning och därefter
syföreningarnas goda
äppelkakor. Och 12 st
olika äpplekakor blev
det, stort tack till
syföreningarna!

Skördevesper i Vallösa kyrka
I en vackert smyckad Vallösa kyrka firade vi en fin
skördegudstjänst med vacker sång av kyrkokören.
Därefter bjöd traditionsenligt LRF på grillad korv
och dricka! Ett stort tack till alla.
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SPF kyrksöndag i Skårby
Denna söndag var det SPF kyrksöndag. Efter en välbesökt gudstjänst i kyrkan bjöd SPF på kyrkkaffe
och kakor. Det blev även skönsång
av stämbandet. Därtill lottförsäljning
och trevligt samkväm.

Frukostföreläsning
i Skårby församlingshem
Trevlig dag med sång av Grevlunda
Manskör och föredrag av professor
Hans Hanson om stranderosion.
Därtill en härlig frukost och gemenskap
och allt ordnat av verksamhetsutskottet.
Nästa frukostföreläsning blir den 6 april!

AdventEvent 24 november
Kom till Skårby församlingshem för adventspyssel.
Du kommer kunna göra alla möjliga pyssel och därtill
lite mer avancerade saker som borstbindning och
senapsrullning. Det bjuds även på glögg/saft,
lussekatter och pepparkakor.
Det brukar vara en väldigt trevlig och uppskattad
dag för både gamla och unga.
Det hela avslutas med andakt i kyrkan.
Så välkomna lördagen den 24 november kl 12.00 till Skårby församlingshem.
Vi avrundar i församlingshemmet strax innan 16.00 och går därefter upp till
kyrkan och firar adventsbön.
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Förändringarnas vindar har även blåst in i
Kyrkans förrättningar (dop, vigslar och begravningar)
Som jag tidigare lyft upp till församlingsbladet, lever vi i en värld som förändras
mycket och i snabb takt. Dessa förändringarnas vindar blåser också på olika
sätt in i Kyrkans liv, på gott och ont.

Väldigt förenklat handlar både dop, vigsel och begravning om ett levande möte
med Gud – därför får gudstjänsten aldrig
förminskas till en föreställning eller en
konsert.

Detta märker vi inte minst i människors förväntningar när det kommer till
Kyrkans förrättningar. De förr så traditionsbundna riterna börjar ifrågasättas
på olika sätt, inte minst märks det i de
önskemål vi möter.

Gudstjänsten är något helt annorlunda
från allt annat i världen, vilket kommer
till uttryck i byggnaden, orden, musiken,
prästen etc. I akten lämnar vi bokstavligt talat världen och träder inför Guds
himmelska tron.

De förändringar som vi ser är att
människor ibland vill:

Allt sker ”live” för att understryka det
levande mötet med Gud. Allt är en lovsång till Gud – vilket sker ”live” på samma självklara sätt som när vi sjunger för
den som fyller år.

• Byta ut den kyrkliga musiken mot
världslig musik.
• Byta ut den levande musiken mot
inspelad musik (tex cd).
• Ha egna texter, tex dikter.
• Ta bort/lägga till ritualer.
• Ändra i kyrkorummet.

Det får större konsekvenser än man
kan tro när vi byter ut musik, ändrar ord
eller har inspelad musik. Fokus förändras, från gudstjänst till uppträdande,
från det sakrala till det världsliga, från
bön till uppvisning, från Guds ingripande till mänsklig prestation, från himlen
till världen.

Ofta handlar önskemålen om en stark
önskan att få en fin akt och så personlig
som möjligt. Denna önskan är i sig något fint och förståelig.

Det handlar inte om att alla önskemål
skulle vara dåliga eller icke värdiga.
Det handlar om att ritualens ursprungliga syfte och innebörd försvinner eller
fördunklas.

Dock finns det en risk om Kyrkan blir
alltför ivrig att gå folk till mötes: att Kyrkan tappar bort sitt fokus och därmed
sitt uppdrag.
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jippon och annan musik. Vigsel och
bröllopsfesten är två delar utan konkurrens eller sammanblandning.

Och om vi förlorar fokus, uteblir mötet
med den levande Guden. I välvilja att
möta människors önskemål är det viktig
att Kyrkan inte förlorar sig själv och sitt
uppdrag.

Begravning

Låt begravningsgudstjänsten få präglas
av det kristna hoppet. Vi kommer inför
Gud i hoppet om att Gud kan göra det
ingen i världen kan - ge nytt liv! Låt dig
bli omsluten av all kyrklig musik och
ord som påminner om detta löfte. Sedan kan en minnesstund bli en stund
för både glada minnen och sorg. Musik
och tal om allt som ni vill lyfta upp denna
dag för att vörda minnet av den avlidne.

När vi står inför dop, vigsel eller
begravning, låt oss tänka så här:

Dop

Låt dopet vara den härliga akt där vi fokuserar helt på att bära fram vårt barn
till Gud för att Gud i dopets mysterium
ska förena sig med barnet. Sedan kan
ett dopkalas präglas av alla de personliga uttryck vi önskar förknippa med denna fina dag, i form av tal och sånger.

Sammanfattning: Låt allt ha sin plats
och sin tid. Låt högtidsdagen oavsett
dop, vigsel eller begravning få både
innehålla himmel och jord, Gud och
världen – utan konkurrens eller sammanblandning.

Vigsel

Låt vigselakten får vara en akt med
all dess mystik och annorlundahet där
bara vigselparet och Gud är i centrum.
Sedan kan en bröllopsfest få vara den
fest som vidgar perspektivet med tal,

Julkampanjen -

Mårten Schuman, kyrkoherde

Swisha din gåva till 9001223

Foto: Helena Goldon/Ikon

EN FLICKA
ÄR FÖDD

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning
för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen
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Våra verksamheter
Välkommen till församlingens olika verksamheter!
Vill ni komma i kontakt med verksamhetsansvarig, se sista sidan för kontaktuppgifter.

Barnverksamheten
Babysång

Detta är en grupp för er med barn i åldern 0-9 månader. Vi träffas i Skårby
församlingshem varannan onsdag (ojämna veckor!) kl 9.00-10.30 med terminsstart onsdagen den 16/1. 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. Terminsstart tisdagen den 15/1. 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 varannan vecka kl 15.45-18.00.
Konfirmation 4 maj i Marsvinsholms kyrka.
Verksamhetsansvarig: Mårten Schuman och Caroline Isgren.

Körverksamheten
Småstjärnorna Barnkör åk F-2. Svarteskolan, torsdagar 13.30-14.15.
Stämbanden Vuxenkör. För dig som tycker om att sjunga.
Tisdagar 16.00-17.30 Skårby församlingshem.

Kyrkokören Vuxenkör. För dig som gillar lite mer utmaningar. Onsdagar 19-21.
Skårby församlingshem. Verksamhetsansvarig Anna-Maria Hagemann.
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Syföreningar
Skårby församlingshem 1:a onsdagen i månaden kl 13.30.
Ansvarig: Anita Johansson 0411-711 00
Vallösa kyrka 2:a onsdagen i månaden kl 14.00.
Ansvarig Anita Engdahl Johansson 0411-705 04.

Andakt äldreboende i Svarte

Sista onsdagen i månaden kl 14.30. Verksamhetsansvarig: Siv Jonasson.

Frukostföreläsningar

Nästa frukostföreläsning är lördagen 6 april.
Vi återkommer med mer uppgifter framöver!

Samtalsgrupp

Vi räknar med att under våren kunna starta upp med samtalsgrupp
i någon form om kristen tro och lära. Hör gärna av er om ni är intresserade.
Mer info nästa församlingsblad. Verksamhetsansvarig: Mårten Schuman

Det händer

December-Februari

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.

JULEN Se gudstjänstschema sid 14-15
3/2

14/2

14/3

Söndagsskola i samband med högmässan i Skårby kl 10.30
Sopplunch i Skårby församlingshem kl 12.00. Soppa, kaffe o kaka!
Sopplunch i Skårby församlingshem kl 12.00. Soppa, kaffe o kaka!
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Kyrkliga handlingar Juli-September 2018
Döpta

Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling…
Felicia Israh Sultana Andersson, Svarte
Mannilla Maria Sultana Andersson, Svarte
Sandra Linnéa Imhäuser Reiman, Ystads församling
Saoirse Ingrid Erber Mc Hugh, Ystads församling
Leia Andersson, S Vallösa
Emmy Maryanne Edith Maki, Minnesota
Isabelle Saga Viktoria von Platen, Svarte
Nils Hjalmar Hejdedal, Gustavsbergs-Ingarö församling
Gustav Lau Jörgensen Andreasson, Svarte
Kelly Eva Alma Geiger, S:t Staffans församling
Vilja Binder, Rögla
Lena Matilda Wahlberg, Svarte
Vendela Gertrud Amelia Nilsson, Sjöbo församling
Lars Theo David Sernert, Villie församling
Låt dem växa i tro.
Välsigna och bevara dem nu och alltid.
Amen

Minnestavla Rolf Andersson
I slutet av 1970-talet skänkte vår numera avlidne kyrkvaktmästare Rolf Andersson en blodbok till Marsvinsholms kyrkogård.
Blodboken planterade han i närheten av förrådet (den gamla stallbyggnaden)
och har sedan dess växt upp och blivit ett stort träd. I samband med att Rolf
avled i somras föddes iden att sätta
upp en minnestavla. Sagt och gjort,
nu är tavlan framtagen och kommer
sättas upp vid blodboken.
Rolf har betytt mycket för Ljunits församling i hans tjänst som kyrkvaktmästare mellan åren 1974-2006.
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Vigda

Gud, tack för kärleken och gemenskapen
mellan människor. Vi ber för…
Ebba Hjort och Nicolai Lachmann, Ystads församling
Lisette Gren Persson och Alexander Damm, Tomelillabygdens församling
Ellinor Adelhammar Erber och Seamus Mc Hugh, Ystads församling
Ida Strid och Dan Bäckdahl, Ystads församling
Karolina Klang och Sam Spens Clason, Oscars församling
Lina Törnqvist och Magnus Ridell, Sjörup
Rebecka Nilsson och Anders Andersson, Bjäresjö
Pauline Edenklint och Mattias Dahlman, Tyringe församling
Pamela Andersson och Nicklas Nederman, Limhamns församling
Emma Karlsson och Filip Johansson, Malmö S:t Petri församling
Therese Wallin Ek och Hampus Rosengren, Svarte
Anna Davidsson och Daniel Andersson, Ruuthsbo
Gina Brogren och Mattias Olsson, Ystads församling
Laura Nickling och Patrik Persson, Ystads församling
Sofie Svensson och Jimmy Eddebrant, Villie 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…
Klas Mårtensson, Simrishamns församling
Kerstin Nilsson, Ystads församling
Siv Kling, Svarte
Ann-Marie Johansson, Ystads församling
Foto: Jan Elfström/IKON

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
December 2018
Söndag 2 december
1 i advent

10.30
Marsvinsholm

Adventsgudstjänst
Alla körer

Söndag 9 december
2 i advent

10.30
Bjäresjö

Högmässa

Söndag 16 december
3 i advent

10.30
Skårby

Högmässa

17.00
Vallösa

Luciagudstjänst
Barnkören

Söndag 23 december
4 i advent

10.30
Snårestad

Högmässa
Kyrkokören

Måndag 24 december
Julafton

10.30
Vallösa

Julbön
Barnkören o solister

23.30
Bjäresjö

Julnattsmässa
Johan Wikström, sång

Tisdag 25 december
Juldagen

07.00
Marsvinsholm

Julotta
Kyrkokören, Anders Björk, trumpet

Onsdag 26 december
Annandag jul

16.00
Skårby

Gudstjänst
Sofia Törncrantz, sång

Söndag 30 december
Sönd. e. Jul

10.30
Vallösa

Högmässa

Måndag 31 december
Nyårsafton

16.00
Snårestad

Nyårsbön
Kerstin Saxell, sång
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Samarrangemang med

sensus

Januari 2019
Tisdag 1 januari
Nyårsdagen

16.00
Bjäresjö

Gudstjänst

Söndag 6 januari
Trettondedag jul

16.00
Vallösa

Högmässa
Kyrkokören

Söndag 13 januari
1 e Trettondedagen

10.30
Högmässa
Skårby		

Söndag 20 januari
2 e Trettondedagen

10.30
Bjäresjö

Högmässa

Söndag 27 januari
3 e Trettondedagen

10.30
Snårestad

Högmässa

Februari 2019
Söndag 3 februari
10.30
Kyndelsmässodagen
Skårby
		

Högmässa
Barnkörerna,
Söndagsskola! Kyrkkaffe

Söndag 10 februari
5 e Trettondedagen

10.30
Bjäresjö

Högmässa

Söndag 17 februari
Septuagesima

10.30
Vallösa

Högmässa

Söndag 24 februari
Sexagesima/Ref. dagen

10.30
Snårestad

Högmässa

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
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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