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Drop in-dop
Gud vill leva i gemenskap med oss.
Därför har Gud sänt sin Son för att
rädda oss från mörkrets makt. Genom
dopet för Gud oss in i ett nytt liv i förening med sig och med alla kristna världen över. Genom dopet blir vi syskon
i Guds stora familj, där det inte görs
skillnad på människor. Ingen är först
eller sist, ingen är störst eller minst –
alla är ett i Jesus Kristus.

ordnar allt och bjuder även på dopkalas med tårta i församlingshemmet.
Välkommen till Skårby kyrka
lördagen den 25 mars.
Kom mellan kl 11:00-15:00.
Frågor och svar:
- Hur gammal kan man vara?
Du eller ditt barn kan vara hur unga eller gamla som helst. Alla kan döpas,
oavsett ålder.

Gud längtar efter och letar ständigt efter dem som inte är döpta.
Önskar att de ville höra till, bli
Guds barn, inneslutna i ljus och
kärlek och gemenskap.

- Behöver man ha något särskilt på
sig?
Nej, dopet är giltigt oavsett vad du har
på dig. Om du vill att ditt barn ska ha
dopklänning på sig vid dopet så går
det bra att låna av oss. Vi har dopklänning för barn, upp till ca 6 månader.

Om du eller ditt barn inte är döpt, hur
kommer det sig? Kanske blev det aldrig tid för dop? Kanske känns det för
stort och krångligt? Kanske känns det
”för sent”? Kom och bli döpt!

- Kommer jag att träffa prästen före
dopet?
När du kommer till Skårby kyrka kommer du att få ”skriva in dig” på expeditionen och därefter träffar du någon
av våra präster i församlingshemmet.

Drop in-dop är en möjlighet att komma
till kyrkan och låta döpa sitt barn eller
sig själv utan att behöva boka tid. Vi
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Ni kommer att ha ett kort samtal där ni
tillsammans går igenom dopgudstjänstens olika moment och vad dessa innebär. Du meddelar om du vill ha faddrar
och i så fall vem det är. Kyrkans enda
krav på faddrarna är att de ska vara
döpta själva. (Detta kan ske på plats, i
kyrkan före ditt dop.)
- Har kyrkan bestämt psalmerna eller får jag göra det själv?
Under samtalet med prästen kommer
ni överens om ingångsmusik och två
eller tre psalmer. Det kommer att finnas en lista på välkända och omtyckta
doppsalmer som du kan välja mellan.
Det går också bra att önska andra
psalmer än dessa. Det samma gäller
ingångsmusiken, lista finns men kom
gärna med egna önskemål.

lingshemmet. Bland annat finns en
tackbön där vi tackar Gud för den som
ska döpas. Vi läser Jesu ord ur Bibeln
om varför vi döps och efter själva vattenösningen ber vi för den som har blivit döpt.
- Och sen då?
När gudstjänsten är slut bjuder vi på
dopkalas i församlingshemmet med
doptårta och saft eller kaffe/te. Vi har
specialkost för den som behöver.

- Hur går ett dop till?
När klockorna ringer står dopföljet
uppställt i vapenhuset (kyrkans farstu)
med den som ska döpas i spetsen.
Efter det att kyrkklockorna har tystnat
börjar musiken spela och ni går in i kyrkan och ställer upp mitt framför altaret,
mellan dopfunten och predikstolen. Ni
står vända mot bänkarna och sjunger
första psalmen.
Därefter följer gudstjänsten ett givet
mönster med speciella moment som
du och prästen har talat om i försam-

- Vad kostar det?
Ingenting. Ett dop är alltid gratis ur kyrkans perspektiv. Kyrkan, prästen, musikern och vaktmästaren ingår alltid.
På drop in-dopet den 25 mars bjuder vi
dessutom på dopkalas med tårta.
Vid frågor, kontakta någon av våra
präster Christina och Eva

Frukostföreläsning 8 april kl 9-11
i Skårby församlingshem med Marianne Mörck. Biljettförsäljning pågår, 70 kr/st.
Säljs på expeditionen eller via Swish. Begränsat antal biljetter.
Swisha namn, antal biljetter och belopp till 123 626 22 99.
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Var med och påverka kyrkans roll
i framtiden!

I september är det tid för Kyrkoval och
då skall det väljas ledamöter till olika
kyrkliga organ både på lokal nivå, på
stifts- och riksnivå.

sammankallas om kyrkorådet, fullmäktiges ordförande eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter anser att
så behövs.

Kyrkofullmäktiges uppgifter är av
övergripande karaktär såsom fastställande av mål och riktlinjer, behandling
av budget och kyrkoavgift samt andra
viktiga ekonomiska frågor som rör organisation och verksamhetsformer. Att
ha ett uppdrag som ledamot i kyrkofullmäktige ger en möjlighet att påverka
verksamheten och inte minst kyrkans
roll i vårt område. Dessutom kan man
lägga egna förslag.

I vår församling är alla ledamöter invalda på en gemensam lista, ”Kyrkans Väl
i Ljunits församling”. Vi värnar bland
annat om att vi, så långt det är möjligt,
ska vara en egen fristående församling.
Inför höstens val kommer vi att behöva
nya personer som kandiderar som ledamöter eller ersättare. Vi samlar nu in
namn till en aktuell lista och vi kommer
att hålla ett nomineringsmöte torsdagen den 30 mars klockan 19.00
i Skårby församlingshem då valsedeln ”Kyrkans Väl i Ljunits församling”
fastställs. Ljunits församling skall utse
19 ledamöter samt 10 ersättare till kyrkofullmäktige för perioden 2018-2021.

Fullmäktige väljer ledamöter till kyrkorådet och andra uppdrag i församlingen. Normalt sammanträder fullmäktige
två gånger varje år. Vårens möte behandlar bokslut och ansvarsfrihet och
höstens handlar om budgeten för kommande år. Skulle behov uppstå kan ytterligare sammanträden hållas. Dessa

Till detta möte är alla församlingsmedlemmar välkomna.
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Vill du engagera dig eller veta mer
så är du välkommen att ringa oss
för mer information.
Du kan lämna förslag på personer du
tycker är lämpliga, skicka ett e-postmeddelande till
ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se
Nils-Evert Erlandsson
Ordförande i kyrkofullmäktige
Tfn 0732-022621
Anita Engdahl Johansson
Ordförande i kyrkorådet
Tfn 0705-585205

Sänkt begravningsavgift för alla
Avgiften är till för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska
kyrkans församlingar har i uppdrag av
staten att ansvara för. På skattsedeln
är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Från och med 2017 är begravningsavgiften samma i hela Sverige, förutom
i Stockholms och Tranås kommuner.
Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst kommer
att betala samma procentsats av sin
inkomst i begravningsavgift. Tidigare
var avgiften i Ljunits församling 0,46%
och nu är den 0,246%. (Med andra ord
46 öre per hundralapp, nu 24,6 öre.)
Den enhetliga avgiften tas ut från 2017
och syns på skattsedeln från 2018.

Kontakta oss för mer information angående vad som ingår, respektive inte
ingår, i begravningsavgiften eller läs
på vår hemsida

www.svenskakyrkan.se/ljunits/begravning

Det är riksdagen som i demokratisk
ordning har beslutat om detta. Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra.
Detta är en avgift som alla som är
folkbokförda i Sverige betalar, oavsett
religionstillhörighet eller livsåskådning.
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En självkritisk kyrka som förändras
Reformationen som började för 500
år sedan pågår fortfarande. Kyrkan
måste ständigt vara självprövande
och hjälpa människor att finna kraft
och tillit. Tron ska inte skydda oss
från det vanliga livet utan rusta oss
för vardagen.

troget fullgör vad som åligger henne,
det anses följaktligen värdelöst.
Luther ifrågasatte kraven som ställdes på de troende och kritiserade det
hierarkiska systemet. Varför ansågs
det finare att vara nunna än att vara
tjänsteflicka? Varför ansågs prästen
stå närmare Gud? Varför ansågs påven stå över alla?

Martin Luther ville förändra kyrkans
insida och utsida. Han menade att
kyrkan i hans samtid gjort det svårt
för människor att hitta centrum i tron.
Det finns en nåd att lita på vad som än
händer, det är egentligen allt du behöver veta, enligt Luther. Han kritiserade
hur kyrkan uppvärderade sina egna
ritualer och därmed nedvärderade
vanliga människors tro och liv. I Stora
katekesen skriver han:
Man bränner rökelse, man sjunger
och ringer, man tänder vaxljus och
lampor, så att man icke kan höra eller
se något annat än detta. Att en präst
står där i gyllene skrud och att en lekman hela dagen ligger på knä i kyrkan,
det kallar man ett kostligt verk, som
ingen nog kan prisa. Men att en fattig
tjänsteflicka sköter ett spätt barn och

Ständigt självprövande
Martin Luther var inte lutheran, utan
katolik. Han ville förändra sin tids kyrka i respekt för vad den hade att ge,
men inte lyckats förmedla. Hans kritik
kan också med rätta riktas mot mycket
i vårt kyrkoliv idag, i Svenska kyrkan
som en evangelisk-luthersk kyrka. Vi
talar om 500 år av reformation, inte om
att det var 500 år sedan reformationen
skedde. En evangelisk-luthersk kyrka
måste sträva efter att ständigt vara
självprövande och komma till rätta med
sina egna brister. Kritiken kan komma
inifrån, men ofta har de som befinner
sig på ett visst avstånd lättare att upptäcka det som är fel eller olämpligt.
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Ursprung och framtid
Vilken förändring är det som eftersträvas? Ordet reformation är dubbeltydigt
och går i två riktningar. Dels betyder
det att återställa något till sitt ursprung,
dels betyder det att omforma något för
framtiden. Ordet rymmer både att restaurera och renovera.
För reformatorerna var det viktigt att
vända tillbaka till källorna. Slagordet
”Skriften allena” betyder varken att de
var bibelfundamentalister eller ansåg
att traditionen var oviktig. Men när det
uppstår en fråga så är det i Bibeln som
man ska söka svar. Reformatorerna
betonade också nuet starkt.
Tron ska inte föra oss tillbaka till dåtiden utan rusta oss för livet här. Tron
handlar om vardagen. Gudstjänsten är
inte till för att skydda oss från det som
pågår runt omkring oss. Den ska belysa det vanliga livet och ge oss kraft
och förtröstan som bär oss i och genom våra olika uppgifter.

med att leva upp till dem. Då kan vi
vända oss till Gud och få förlåtelse och
upprättelse. Det ger i sin tur ny kraft till
att gripa sig an livets utmaningar.
Realism och ödmjukhet
Det handlar alltså om realism och ödmjukhet. Vi har fått förtroendet och
förmågan att vara Guds medskapare
samtidigt som vi är ofullkomliga. Därför är nåden nödvändig. Detta ger ett
skydd mot orealistisk optimism. Det
gäller oss som individer, som kyrka och
som samhällsgemenskap. Allt kan bli
bättre, men det blir aldrig fullkomligt.
Det är också viktigt att hålla gränsen
mot en orealistisk pessimism. Missmod
är en av de allvarligaste synderna, enligt Luther. Vi tror att Gud finns och verkar. Det ger alltid anledning till hopp.
Självprövningen är en konsekvens av
att det tillhör våra livsvillkor att leva mellan optimism och pessimism. Detta är
en balanskonst vi ständigt behöver öva.
Vi får lita på den överflödande nåden. Den som samtidigt vågar se det
orättfärdiga i sin samtid, i sin kyrka och
hos sig själv och som förlitar sig på att
Gud omsluter det ofullkomliga med
sin kärlek och nåd, har inget att vara
rädd för. Den kritiska blicken leder till
den upptäckarglädje och det mod som
världen behöver.

Förändring inget självändamål
Den förändring som vi strävar efter i
reformatorisk anda har både stadga
och riktning. Förändring är inget självändamål, utan är till för att vi ska kunna
bevara det verkligt viktiga så att det blir
begripligt och verksamt idag.
Samma självprövande hållning finns
i det grundläggande mönstret för trons
liv som Luther betonade, växlingen
mellan lag och evangelium. Lagen är
de krav som Gud ställer på oss genom
medmänniskan och som det är vår
uppgift – eller kallelse – att motsvara. Idealen är höga och därför är det
ofrånkomligt att vi ibland misslyckas

av Cristina Grenholm,
präst, professor i tros- och
livsåskådningsvetenskap
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Bara du kan finna din väg
Vill väl men gör fel
En annan central reformatorisk tanke är
just att människor vill väl, men gör fel.
Det är nödvändigt, men inte tillräckligt,
att lära människor läsa, så att de själva
kan se hur saker och ting ligger till. Alla
behöver både kompass och hjälp att utveckla förmågan att välja rätt karta. Så
visst är det ett riskfyllt projekt, det som vi
kallar ”det allmänna prästadömet” – att
alla kan och ska vara präster för varandra och vägleda varandra i tro och liv.
Men alternativet är sämre – att du inte
har något annat att lita på än vad experterna säger och inte har någonstans att
vända dig om du ser att något är fel.
När Martin Luther spikade sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg var det
för att han ville få till stånd en diskussion
mellan experter om något som verkade
fel i hans ögon. Det var inte bara Martin
Luther, utan hela tidsandan, som var fylld
av rädsla för en dömande Gud. I kyrkolivet hade det utvecklats system för att
komma till rätta med denna rädsla. De
blev alltmer absurda. I Wittenberg, där
Martin Luther undervisade, hade fursten
samlat tusentals reliker som på olika sätt
antogs ha kraft att befria människor från
skuld och straff.

Allt är nåd. Gud skänker oss förlåtelse
och frid, utan motkrav. Luther menade
att vi alla ska räcka varandra syndernas förlåtelse genom det allmänna
prästadömet. Tillsammans håller vi
tron vid liv i vardagen.
Det är bara du själv som kan finna din
egen väg, eftersom det bara är du som
står på just din plats. Ingen annan kan
leva livet åt dig. Du kan inte lära dig genom andras misstag, även om du kan
lära av dem. Du kan inte få lugn och
harmoni av någon annan. Men du kan
få lära dig hur man läser en karta och
använder en kompass eller hur du hittar
vägen med hjälp av mobiltelefonen. Du
kan inse hur du ska handskas med konsekvenserna av dina handlingar och hur
du kan återfå lugnet när kaos bryter ut.
Detta är ett grundläggande reformatoriskt tema. Du kan inte överlämna vare
sig ditt liv eller din tro åt experter. Det
är inte prästerna som håller tron vid liv,
utan alla troende tillsammans. Det är alla
vi som brottas med tillvarons elände och
gläds åt livets goda i en ständig växling
som kan hjälpa varandra att hitta rätt.
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Du är fri och inte slav under något
Martin Luther var helt inne i detta system
och upplevde att hur mycket han än försökte följa de ordningar som fanns, blev
han ändå inte lugn. Den förlåtelse som
utlovades verkade bara mer avlägsen.
Något måste vara fel! Han läste Bibeln
och gjorde sin reformatoriska upptäckt:
Gud skänker både förlåtelse och frid
utan motkrav. Det handlar bara om att ta
emot detta. Allt är nåd – du är kallad till
frihet, inte till att vara slav under något
system!
Denna upptäckt var dyrbar på flera
sätt. Men den stod också Martin Luther
dyrt. Konflikterna mellan de kyrkor som
gick på reformatorernas linje och den
romersk-katolska kyrkan blev våldsamma och har orsakat mycket lidande och
splittringar ända in i våra dagar. Som tur
är finns det inte längre samma meningsmotsättningar mellan kyrkorna. Idag menar också katolikerna att kärnan i den
reformatoriska upptäckten är värdefull.

Martin Luther bytte relikernas och elitens
makt mot ordets makt, som är tillgänglig
för alla. Det står inget om komplicerade
kyrkliga ordningar som villkor för Guds
kärlek i Bibeln. Det kan var och en själv
läsa när Bibeln finns översatt till det egna
språket. Tron handlar visserligen om sådant som vi inte helt och fullt kan förstå,
men det finns mycket var och en kan begripa.
Befrielse och livsmod
Det finns många ord för vad det är som
människor söker. Martin Luther talade
om nåd och frid. Idag säger vi kanske befrielse och livsmod. Alla vill ha det, men
hur finner man det? Den reformatoriska
upptäckten är att detta redan finns där.
Det ges åt oss! Hur kan man veta det?
Det står i Bibeln och det sägs i dopet.
Ingen behöver leta efter räddningsplankor eller uppfinna nya metoder. Men alla
behöver få höra det i rätt ögonblick. Alla
döpta ska räcka syndernas förlåtelse till
varandra, säger Martin Luther. För det är
i vardagens kamp med misslyckanden,
orättvisor och motstånd som vi behöver
få höra att Gud går med oss, att vi är
förlåtna och att Gud aldrig överger oss.
Därför behövs många förkunnare som
hjälper varandra att hitta vägen. Det är
omöjligt att lyfta sig själv ur mörkret. Det
allmänna prästadömet är nödvändigt för
att tron ska leva i vardagen.

Du behöver inte vara rädd
Du behöver inte vara rädd för en dömande Gud! Livet är på allvar och du ska
hålla idealen högt, men ingenting kan
hindra Guds upprättande och förlåtande
kärlek när du behöver den. Du kan lita på
att Gud vill dig väl och att du har möjlighet att börja om. Detta är en befriande
hållning som också kan få prägla vårt
gemensamma liv. Det gör skillnad om vi
är många som litar på att hela världen
ytterst vilar i en god Guds händer. Då
finns det skäl att hoppas också när det
ser mörkt ut. Det finns möjlighet att börja
om. Det finns vägar till rättvisa och fred,
trots att vi möter motstånd.

av Cristina Grenholm
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Kyrkliga handlingar
Döpta

Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling…
Hailey Camilla Anna Andreasson, Skårby
Anna Inez Leia Borglin, Bjäresjö
Oskar Leo Allan Juhlin, Skårby
Elisia Karin Pia Hallberg, Ystad församling
Hugo Jonny Alexander Göransson, Sjörup
Malte Thim Nilsson, Kvistofta församling
Matteus Robert Ridell, Vallösa
Brian Mikael Björn Petersen, Bjäresjö
Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem nu och alltid.

Vigda

Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor.
Vi ber för dem som ingått äktenskap…
Cecilia Borgström och Tom Jennings, Bjäresjö
Frida Samuelsson och Christoffer Hejdedal, Malmö S:t Johannes församling
Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans

Gud, du bär oss i liv och död. Vi minns och tackar för…
Thyra Olsson, Svarte
Berit Nilsson, Villie församling
Frida Olsson, Kristianstads Heliga Trefaldighets församling
Sven-Erik Eriksson, Simrishamns församling
Signe Bernkull Fogelberg, Marsvinsholm
Margit Hallgren, Gussnava
Kaj Johansson, Ystad församling
Ingvar Svantesson, Ystad församling
Gert-Olle Lindqvist, Karlsborg
Elsa Johannesson, Svarte
Gerd Svensson, 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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Begravda
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I Skårby församlingshem om inget annat anges
Församlingens verksamheter har uppehåll v 8 och 15
Ytterligare information finns på vår hemsida

Rum att mötas i
Kyrkis

Nallegudstjänst
med glassfest

tisdagar
kl 13:30-15:30
och onsdagar
kl 10:00-11:30

söndag 7 maj kl 14:00
Skårby kyrka

Påskmässa

Babysång

16 april kl 10:30
med Kyrkokören,
trumpeter och pukor
Kyrkans 150-årsjubileum
Marsvinsholms kyrka
Cider och snittar efteråt

onsdagar
kl 9:00-10:30

Körvecka v 22

30 maj Stämbandet
i Sjörups
gamla kyrka
31 maj Kyrkokören
i Vallösa kyrka
4 juni Festmässa
i Marsvinsholms kyrka

Barnkören

Sångfåglarna åk F-2
torsdagar
13:30-14:15
Svarteskolan
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Syföreningar

Sjörups kyrkliga syförening
träffas andra onsdagen i månaden
kl 14:00,
kontaktperson
Christina Täljemark
0411-672 61
Skårby kyrkliga
syförening träffas första onsdagen i
månaden kl 13:30, kontaktperson
Anita Johansson 0411-711 00

Sopplunch

med överraskning till kaffet
torsdagar kl 12:00-13:30
16 februari
16 mars
20 april

Stämbandet

Kören för alla som tycker
om att sjunga.
Melodin och Harmonin
Inga förkunskaper
andakt på boendet i Svarte
behövs,
Harmonin – näst sista onsdagen i månaden kl 14:30
det viktigaste
Melodin – sista onsdagen i
är att vi har kul
månaden kl 14:30
tillsammans.
Tisdagar kl 16:00-17:30

Kyrkokören

Kören för dig som
gillar utmaningar.
Vi har bred
repertoar
och sjunger också
klassiska verk.
Onsdagar
kl 19:00-21:00

Utflykt till Ystad djurpark
med Kyrkis
tisdag 9 maj kl 13-16
anmäl till Mona
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Gudstjänstkalendern
Söndag 26 februari
Fastlagssöndagen

10.30
Vallösa

Mässa
Stämbandet

Onsdag 1 mars
Askonsdagen

19.00
Skårby

Askonsdagsmässa
Kyrkokören

Söndag 5 mars
1 i fastan

18.00
Snårestad

Taizémässa
Kyrkokören

Söndag 12 mars
2 i fastan

10.30
Vallösa

Mässa

Söndag 19 mars
3 i fastan

14.00
Skårby

Gudstjänst
Kyrkkaffe med stipendieutdelning

Lördag 25 mars

11.00-15.00
Skårby

Drop in-dop
med dopkalas i församlingshemmet

Söndag 26 mars
Jungfru Marie beb.d.

18.00
Bjäresjö

Maria i musik och lyrik
Sångsolister

Söndag 2 april
5 i fastan

10.30
Snårestad

Mässa

Söndag 9 april
Palmsöndagen

10.30
Vallösa

Gudstjänst med små och stora
Stämbandet, påskspel med Barnkörerna

Torsdag 13 april
Skärtorsdagen

19.00
Skärstordagsmässa
Skårby		

Fredag 14 april
Långfredagen

10.30
Snårestad

Långfredagsgudstjänst
Kyrkokören

Söndag 16 april
10.30
Påskdagen
Marsvinsholm
		
		

Påskmässa
Kyrkokören, trumpeter och pukor.
Kyrkans 150-årsjubileum
Efteråt cider och snittar i vapenhuset

Måndag 17 april
Annandag påsk

Emmausmässa

18.00
Bjäresjö
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Söndag 23 april
2 i påsktiden

10.30
Vallösa

Mässa

Söndag 30 april
3 i påsktiden

10.30
Snårestad

Mässa
Stämbandet

Söndag 7 maj
14.00
4 i påsktiden
Skårby
		
		

Nallegudstjänst
Barnkörerna
Bibelutdelning för 6-åringar
Efteråt glassfest i församlingshemmet

Söndag 14 maj
5 i påsktiden

10.30
Bjäresjö

Mässa

Söndag 21 maj
Bönsöndagen

10.30
Snårestad

Mässa
Kyrkokören

Torsdag 25 maj
Kristi himmelfärds dag

08.00
Sjörup

Sommarotta
Medtag kaffekorg

Söndag 28 maj
Söndagen före pingst

10.30
Skårby

Mässa

Tisdag 30 maj

19.00
Sjörup

Musikgudstjänst
Stämbandet

Onsdag 31 maj

19.00
Vallösa

Musikgudstjänst
Kyrkokören

Söndag 4 juni
10.30
Festmässa
Pingstdagen
Marsvinsholm Barnkörerna, Stämbandet och
		Kyrkokören
Måndag 5 juni
Annandag pingst

19.00
Skårby

Lekmannaledd gudstjänst

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

Vallösa
Ann Andersson, 0411-672 67

Kyrkoherde
Christina Täljemark
0411-672 61, sms 073-311 92 80
christina.taljemark@svenskakyrkan.se

Bjäresjö/Sjörup
Tord Hejdedal, 0411-672 65
Ordförande i kyrkofullmäktige
Nils Evert Erlandsson, 0411-606 81

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

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
Thomas Petersson, 073-376 43 94
Ordförande i kyrkogårdsutskottet
Per Erlandsson, 073-086 01 25
Ordförande i verksamhetsutskottet
Christina Christensson, 0411-606 14

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

Begravningsombud
Vakant

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

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, 0411-711 79

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

Snårestad
Göran Bondesson, 0411-672 68

Redaktör:
Komminister Eva Hammarström Olsson

Skårby
Odeth Stamsnijder, 0411-672 63

Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Christina Täljemark
www.ystadtryck.se
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