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Oj, vad året går snabbt!
Det kändes inte som det var längesedan det var sommar och nu är det redan dags att skriva inledningsord till
vårt julnummer.

för att inte missa vad som händer gällande gudstjänster och andra verksamheter. I samband med detta kan
jag även nämna att vi from 2020 har
valt att inte längre annonsera i YA för
gudstjänster och olika verksamheter,
detta pga ekonomiska skäl. All information kommer ges via församlingsblad, hemsida och facebook.

Men även om det har gått snabbt så
har det varit en god höst som nu ligger
bakom oss och mycket att minnas. Då
vi vet att många tycker det är roligt att
se vad som hänt har vi i detta nummer
tagit med lite extra av höstens verksamheter, se sid 3-5.
När vi nu träder in jultiden tar många
av våra verksamheter jullov men för att
sedan ta vid igen när vi kommer in i
nästa år. De flesta av våra verksamheter rullar på som vanligt men vi kommer i detta nummer lyfta upp ett område som vi gärna hade velat utveckla,
nämligen vår diakonala verksamhet.

När vi nu träder in i advent och jultid så
hoppas vi att alla får en riktigt fin och
välsignad tid och vi hoppas att ni får en
stunds trevlig och givande läsning av
församlingsbladet.
/Mårten, kyrkoherde

På sid 5 kan ni läsa om vårt samarbete
med Lions i Sjöbo där vi hjälper till med
att samla in kläder till hemlösa som är
extra viktigt när vi nu går in i kallare tider. Vi lyfter i detta nummer även den
ofrivilliga ensamheten som vi upplever
finns utbredd i vårt samhälle och såklart även i vår församling. Vi bjuder
in er som vill vara med och se om vi i
församlingsarbetet kan vara med och
göra skillnad, kanske bilda en besöksgrupp, läs mer på sid 11.
I detta nummer har vi valt att lägga almanackan i mittuppslaget i tanken att
man då kan ta ut denna och hänga upp
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Hänt i församlingen

I högmässan den 29 september i Vallösa avtackades vik komminister Siv Jonasson
som varit hos oss i ca 2 år, och samtidigt välkomnades Staffan Svensson som ny
komminister i församlingen. Efter högmässan var det mottagning i församlingshemmet i Skårby med god mat och tal.
SPF:s kyrksöndag firades traditionsenligt i Skårby. Efter en välbesökt gudstjänst i Skårby kyrka
bjöd SPF på kyrkkaffe och fika i
församlingshemmet med lotteri och
samkväm samt skönsång av Stämbandet.

Vi samarbetar gärna med andra aktörer i vårt närområde.
Ett sådant tillfälle är Kyrkloppet i Vallösa som är nytt för
i år och som gick av stapeln
den 7 september. Loppet genomfördes i ett gott samarbete med Rynge IK.
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Församlingens frukostföreläsningar i Skårby församlingshem brukar vara välbesökta och så var det även
när Ingemar Åkesson besökte oss och berättade om
”Vårt sköna, gröna Ystad”.

En gång om året inbjuds alla familjer som döpt sina barn i vår församling, till dopfest
med fika och doptårta.
Under Höstfesten så
berättade Ingrid
Persson om sitt
liv som kyrkomusiker i olika
församlingar i
Svenska kyrkan.

4

LJUNITS FÖRSAMLING

Från födelsedagsfesten
för församlingens jubilarer med god mat och
musikunderhållning med
filmmusik av församlingens musiker Anna-Maria
Hagemann.

Boktips från församlingens bokbord!
Tomas Sjödin är pastor, föreläsare och författare.
”Det är mycket man inte måste” består av 77 fristående
texter om ”kärlek, tid och tro” som underrubriken lyder.
Med sitt lättillgängliga språk beskriver och tolkar Sjödin flera
av livets stora frågor utifrån sina egna vardagserfarenheter.
Boken innehåller många klarsynta tankar och funderingar att
ta till sig som ”vardagsfördjupning”.

Har du varma kläder över?
Många saknar varma kläder i vinter och Ljunits församling stöttar Lions i Sjöbo som samlar in varma kläder som
transporteras till Skåne stadsmission. Har du kläder över,
hela och rena, och som du inte behöver? Vi tar emot på
expeditionen i Skårby under expeditionstid måndagar
och onsdagar kl.9.30-12.30.
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Gudstjänstens olika delar - Del 4
Efter vi sjungit ”Herre, förbarma dig”
förändras tonläget i liturgin när vi går in
i nästa del som är ”Lovsången”. Ifrån
att vi i ”Herre, förbarma dig” fokuserade på vårt behov av Gud och ropade
om förbarmande så övergår nu vårt
rop i glädjesång.

består i att församlingen reser sig upp
som ett uttryck för lovsångens karaktär och stämmer in en utbrodering av
denna änglasång ifrån julnatten.
Genom lovsången gläds vi och deltar
i den eviga lovsången till Guds ära för
Sonens ankomst till världen!

Lovsången vi nu sjunger
är samma lovsång som
vi hör änglarna sjunga
för herdarna vid Jesus
födelse (se Luk 2:8-14).
När vi stämmer in i denna
lovsång tillsammans med
änglarna påminns vi om
på vilket sätt Gud svarat
på mänsklighetens rop
om förbarmande. Han
sänder sin Son, Jesus
Kristus!
Och vi påminns inte bara,
utan vi tror som nämnts
tidigare att tid o rum
upphör i mässan, så vi
genom lovsången i Kyrkan också deltar både i
änglarnas lovsång under
julnatten och även i den
ständiga lovsången som
ljuder i himmelen.
Första delen i lovsången
sjunges/läses av prästen.
Detta gör prästen vänd
mot altaret då lovsången
riktas mot Gud. Den andra delen i lovsången
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Som vi ber, tror vi och som vi tror, ber vi!
I Kyrkans första tid fanns det inga
böcker om vad kristen tro stod för, det
fanns inga katekeser eller formulerade dogmer, inga bekännelseskrifter,
inte ens Bibeln var sammanställd vid
denna tid (detta skedde först vid kyrkomötet i Laodikeia, 363e.Kr. då enades
man vilka böcker som skulle ingå i Nya
testamentet).

sedan dess tillkomst under det första
århundradet.
På detta sätt löste man problemet
med att det inte fanns böcker om den
kristna tron att ge vidare till nästa generation eller till de människor som
ville veta mer. Genom mässan kunde
tron förmedlas vidare från generation
till generation.

Den kristna tron förmedlades vidare
främst på två sätt, dels genom den
muntliga traditionen (inkl. en del brev
skrivna främst av apostlarna) men
även genom gudstjänsten/mässan.

För att förstå mässans status i Kyrkans
värld, kan det vara intressant att veta
att när man väl slog fast på 300-talet
vilka böcker som skulle ingå i Bibeln, då
var mässan väldigt viktig. För i mässan
fanns den kristna tron sammanställd
och de böcker som skulle ingå i Nya
testamentet behövde överensstämma
med vad mässan lärde. Så mässan var
på ett visst sätt ”nålsögat” genom vilket
skrifterna behövde ta sig igenom för att
få ingå i Nya testamentet.

Det var vid denna Kyrkans första tid
som man började leva efter ovanstående begrepp: ”Som vi ber, tror vi och
som vi tror, ber vi”.
Detta betydde att mässan, där nattvarden ingick (vilken man skulle fira
på direkt uppmaning av Jesus själv)
formulerades och byggdes upp, så att
den skulle förmedla den kristna tron.
Genom att delta i mässan skulle man
få lära känna och uppleva den kristna
tron – alltså, som vi ber, tror vi och som
vi tror, ber vi!

Utifrån ovannämnda har därför Kyrkan
alltid sett det som sin särskilda uppgift
att inte bara fira mässa utan även att
undervisa om mässan så att vi kan förstå den och därigenom få uppleva den!

Detta medförde att man var väldigt
noggrann med hur mässan utformades och framställdes så att rätt lära
förmedlades. Därtill var man även mån
om att mässan över tid bevarades i sin
form för att därmed bevara tron. Detta är anledningen till att mässan idag
nästan inte har förändrats någonting
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Kalendarium
Sön 1/12

Adventsgudstjänst
i Marsvinsholm på 1 advent.
Medverkan av församlingens körer

Tors 3/12

Sångcafé i Snårestads byahus kl.18.30

Sön 8/12

Högmässa i Bjäresjö kl.10.30 ”2 advent”
Konsert i Vallösa med Harmonikören kl.16.00
(se annons s.10)

Sön 15/12

Högmässa i Skårby kl.10.30 ”3 advent”
Luciagudstjänst i Vallösa kl.16.00.
Medverkan av Barnkören. Fika serveras

Sön 22/12

Högmässa i Snårestad kl.10.30 ”4 advent”

Julafton

Julbön vid krubban kl.10.30.
Medverkan av Barnkören
Julnattsmässa i Bjäresjö kl.23.30.
Sång av Johan Wikström.

Juldagen

Julotta i Marsvinsholm kl.7.00.
Medverkan av Kyrkokören
samt trumpet av Anders Björk

Annandag jul

Gudstjänst i Skårby kl.16.00.
Sång av Sofia Törncrantz

Sön 29/12

Högmässa i Vallösa kl.10.30
”Söndagen efter jul”

Nyårsafton

Nyårsbön i Snårestad kl.16.00.
Sång av Kerstin Saxell

Nyårsdagen

Gudstjänst i Bjäresjö kl.16.00
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Sön 5/1

Högmässa i Skårby kl.10.30.
”Söndagen efter nyår”

Sön 6/1

Högmässa i Vallösa kl.16.00.
Medverkan av Kyrkokören. ”Trettondedag jul”

Sön 12/1

Högmässa i Snårestad kl.10.30.
”1 söndagen e trettondedagen”

Sön 19/1

Högmässa i Bjäresjö kl.10.30.
”2 söndagen e trettondedagen”

Sön 26/1

Högmässa i Vallösa kl.10.30.
”3 söndagen e trettondedagen”

Sön 2/2

Högmässa i Snårestad kl.10.30
”Kyndelsmässodagen”

Tis 4/2

Sångcafé i Snårestads byahus kl.18.30

Sön 9/2
Tors 14/2

Högmässa m söndagskyrkis i Skårby kl.10.30. 		
Medverkan av Barnkören. Fika serveras.
”Septuagesima”
Sopplunch i Skårby församlingshem kl.12.00

Sön 16/2

Högmässa i Bjäresjö kl.10.30. ”Sexagesima”

Sön 23/2

Högmässa i Vallösa kl.10.30.
”Fastlagssöndagen”

Ons 26/2

Askonsdagsmässa i Skårby kl.17.30.
Medverkan av Kyrkokören.
Efter mässan serveras soppa
i församlingshemmet

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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Konsert med Harmonikören
8 december kl.16.00, Vallösa kyrka

Harmonikören består av två körer, Manskören Harmoni och Damkören Via Musika
vilka uppträder både tillsammans och var för sig. Vid konserten i Vallösa kyrka
framförs ”World music” med musik från olika världsdelar.

Julbön kring julkrubban!
Eftersom julbönen för
barnen i Vallösa blev
saknad förra julen
kommer vi återuppta
denna tradition i år och
välkomnar alla till Vallösa
kyrka julafton kl.10:30
Vi kommer sjunga
julens mest populära
psalmer och barnen
får vara med och ställa
iordning julkrubban.
Självklart är alla
välkomna,
gammal som ung!
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Samtal om livet

Under hösten har vi bland annat samtalat om vila, ensamhet, sorg och tillit.
Gruppen kräver inga förkunskaper och
träffas i församlingshemmet varannan
tisdagskväll mellan kl.18.30 och 20.00.

Det finns inga rätt eller fel när det
handlar om livet. Vill du samtala om livets frågor tillsammans med andra på
ett avslappnat och otvunget sätt?

Samtalsgruppen träffas jämna veckor
i en serie om 8 tillfällen, med början
v.4. Anmäl ditt intresse hos kyrkoherde
Mårten Schuman.

Då kan församlingens samtalsgrupp
om livsfrågor vara något för dig.

Den ofrivilliga ensamheten
– Vad kan Vi göra? Vill du hjälpa till?
Såklart finns detta också i vår församling och vi har funderat om vi kan finnas till i detta sammanhang och göra
skillnad. Vi har våra olika verksamheter och söndagens mässa som alla i
mycket handlar om att föra oss samman. Men det finns även många som
inte kan ta sig ut, både av fysiska skäl
men kanske även då det helt enkelt är
för ”jobbigt”. Vi skulle gärna vilja samla
er som hade velat träffas och se om vi
kan göra skillnad.

Enligt viss forskning ska det vara lika
skadligt när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar att vara ofrivilligt ensam
som att röka 15 cigaretter dagligen!
Att vi rent psykiskt mår dåligt av att
vara ofrivilligt ensam är nog inget nytt,
men nu är det alltså påvisat att vi far
illa rent fysiskt av denna ensamhet.
Enligt undersökningar som gjorts ökar
dessutom den ofrivilliga ensamheten
snabbt i vårt samhälle, fler och fler är
ofrivilligt ensamma och det gäller i alla
åldrar.

Är du intresserad hör av dig till
komminister Staffan Svensson.

Det händer December - Februari
Julen se gudstjänstschema sid 8-9
3/12 Sångcafé i Snårastads byahus kl.18.30
4/2 Sångcafé i Snårestads byahus kl.18.30
9/2 Söndagskyrkis i samband med högmässan i Skårby kyrka kl.10.30
13/2 Sopplunch i Skårby församlingshem kl.12.00
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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. Vi sjunger enkla och lugna sånger med olika
rörelser. Vi avslutar med att fika tillsammans med Kyrkis som är på ingång. Vårterminen startar v.3
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.
Vårterminen startar v.3.
Verksamhetsansvariga: Mona Pettersson och Anna Maria Hagemann

Söndagskyrkis är vår gudstjänst för små och stora. Det är en ”vanlig” gudstjänst där
alla firar gudstjänst tillsammans under första halvan och barnen följer sedan med
Mona och gänget till församlingshemmet för att ha Söndagskyrkis där medan föräldrarna stannar kvar i kyrkan och firar hela gudstjänsten. Efter gudstjänsten fikar
vi tillsammans och får se vad barnen har gjort för något.

Andakt på äldreboende i Svarte
Sista onsdagen i månaden kl 14.30
Verksamhetsansvarig: Staffan Svensson
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Körverksamheten
Småstjärnorna

Barnkör åk F-2. Svarteskolan, torsdagar 13.30-14.15. Vårterminen startar v.2.

Stämbandet

Vuxenkör. För dig som tycker om att sjunga.
Tisdagar 16.00-17.30 Skårby församlingshem. Vårterminen startar v.3

Kyrkokören

Vuxenkör. För dig som gillar lite mer utmaningar. Onsdagar 19.00-21.00.
Skårby församlingshem. Vårterminen startar v.3
Verksamhetsansvarig: Anna-Maria Hagemann

Musik är livet!

Har du gått och funderat länge på att börja sjunga igen? Vi har gott om plats för nya
körmedlemmar i alla våra körer. Kyrkokören är för dig med lite notvana (dock inget
krav). Vi sjunger flerstämmig musik, från gospel till Bach. Inga provsjungningar för
att få vara med!
Stämbandet är en dagkör där vi sjunger mycket
visa, pop o schlagers unisont eller tvåstämmigt.
Körsång är friskvård! Vetenskapliga studier visar
att mängden oxytocin, kroppens ”må-bra-hormon”, ökar när man sjunger samt att blodtrycket
sjunker, lungor, hjärta o inte minst hjärna får motion. Dessutom träffar du andra glada sångare
varje vecka. Så kom med och sjung i någon av våra vuxenkörer! Tveka inte, kontakta kyrkomusiker Anna-Maria direkt!

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

13

LJUNITS FÖRSAMLING

Kyrkliga handlingar juli-september
Döpta

Oscar Olle Frans Juhlin, S Vallösa
Malte Samuel Oskar Gunnarsson, Skårby
Tyko Magnus Wahlström, Bjäresjö
Ebba Hilma Felicia Persson, Ystads församling
Nils Christina Göte Robetrz, Ystads församling
Ebba Anna Sofia Richard, Ystads församling
Klara Kristina Henny Thufvesson,
Malmö S:t Petri församling

Vigda

Mathilda Andersson och Martin Skoog, Blentarps församling
Therese Nilsson och Joakim Åkesson, Snårestad
Maria Madsen och Joakim Mårtensson,
Ruuthsbo
Alexandra Karlsson och Dennis Göransson, Löddebygdens församling
Nina Zaltash och Frans Andersson, Lundby församling
Emmy Edlund och Christian Persson, Ystads församling
Ingrid Birger och Ulf Grevillius, Svarte
Anna Hansson och Tobias Svensson, Skurups församling
Ing-Marie Gustavsson och Torbjörn Ek, Rögla
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Konfirmerade

Leo Pilhamre, Hunnestad
Matilda Wemnér, Svarte

Begravda

Erik Pettersson, Svarte
Nils Dalström, Svarte
Rickard Larsson, Vallösa
Tom Oddsheden, Karlsborg
Erik Svensson, Rögla
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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
Kyrkoherde
Mårten Schuman
0411-672 61, sms 073-311 92 80
marten.schuman@svenskakyrkan.se

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

Komminister
Staffan Svensson
0411-672 62, sms 073-311 92 88
staffan.svensson@svenskakyrkan.se

Ordförande i kyrkofullmäktige
Nils Evert Erlandsson, 0732-02 26 21
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

Skårby
Odeth Stamsnijder, 0411-672 63

Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Mårten Schuman
www.ystadtryck.se
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