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Nu är det slut...
Med dessa ord sätter jag punkt för mitt
skrivande här i Församlingsbladet och
ganska snart för mina år som kyrkoherde i Ljunits församling. Att försöka
summera och sammanfatta är jag inte
färdig med än, men något kan rymmas
i tre enkla ord:

gifter – så länge du bara orkar och vill.
Så mitt engagemang i kyrkan består
och jag hoppas att kunna verka även
i framtiden – om än i mer begränsad
omfattning.

Tacksamhet. När någon frågar varför
jag slutar brukar jag säga att jag faktiskt varit präst här i Ljunits församling
– eller Balkåkra pastorat som det hette
när jag kom hit – i hela 19 år. Det hade
jag aldrig kunnat drömma om den dag
då jag började min tjänst. Men jag blev
väl mottagen både i församlingen och
i arbetslaget. Det har varit goda och
händelserika år och jag har stortrivts
med mitt arbete.

Bön. Bland alla uppgifter som präst
och kyrkoherde, är det ändå möten
med människorna som dröjer sig kvar i
minnet och ger avtryck. Det kan handla om att få dela glädjen vid avgörande
och viktiga tillfällen i livet. Men också
möten med människor i stor smärta
och sorg. Det är min bön och förhoppning att det – trots allt – har gett kraft
att gå vidare.

Eftertanke. Någon har undrat vad jag
ska göra nu. Jag är inte orolig över att
behöva bli sysslolös. Naturligtvis beror
det ytterst på om jag får ha hälsa och
krafter i behåll. Men naturligtvis längtar
jag efter att få mera tid till barnbarnen
och kunna ställa upp när de behöver
mig. Så har jag naturligtvis också hundarna – våra tre schnauzrar – som gärna ser att matte ägnar mer tid åt dem.
Och mer tid för trädgård, fritidshus och
att resa…

Så ber jag att församlingen – liksom
kyrkan i stort – får vara just kyrka med
en tydlig förankring i Jesus Kristus,
genom Bibelns ord och i ett levande
gudstjänstliv.
Allt gott och en välsignad framtid önskar jag dig!
Christina Täljemark, kyrkoherde

Att jag nu slutar som kyrkoherde i Ljunits församling innebär inte att jag slutar att vara präst. Ibland tänker man att
prästyrket är ett ”jobb” som alla andra.
Men den stora förmånen med att vara
präst är att det alltid finns arbetsupp-

PS. Jag kommer att avskedspredika
vid Festmässan i Marsvinsholms kyrka
söndagen den 3 juni kl.10:30.
Du är mycket välkommen – både till
gudstjänsten och till det efterföljande
samkvämet i Skårby församlingshem!
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Drop in-dop
Är du döpt? Varför inte?
– Det hanns aldrig med …
– Mina föräldrar tyckte att jag skulle få
välja själv om jag ville bli döpt …
– Vi hade inte råd med allt runt
omkring, tid, ork …
– Jag skulle vilja vara döpt, men nu är
det väl för sent? …

Där möts ni av präst, musiker och kyrkvärdar. Prästen går igenom dopgudstjänsten med er, samtalar om dopet
och ni får möjlighet att välja psalmer
och musik. Det kommer att finnas en
lista med välkända och omtyckta psalmer och musikstycken att välja bland.
Därefter genomförs dopgudstjänsten i
Skårby kyrka.

Det ska vara enkelt att låta döpa sig
eller sitt barn. Det behöver inte ta tid,
pengar och kraft i anspråk. Och framför allt – det är aldrig för sent!
Drop in-dop är en enkel och högtidlig
dopgudstjänst med efterföljande dopkaffe. Här finns inga krav på inbjudningskort, eget ordnat kalas, städning
m.m. som man annars kanske kan
uppleva som kravfyllt. Själva dopet är
som alltid kostnadsfritt.

Efter dopet bjuder församlingen på
dopkaffe och tårta i Skårby församlingshem.

Några praktiska saker

När?

• Det finns dopklänning för barn och
även dopdräkt för vuxna att låna,
men det går bra att bli döpt i vilka
kläder man själv önskar.
• Ni får gärna bjuda med dopgäster,
men det avgör ni själva.
• Barn under 18 år behöver båda
vårdnadshavares tillstånd för att
döpas.
• För dig som är över 18 år och vill
döpa dig – ta kontakt med någon
av prästerna i förväg för ett enkelt
dopsamtal.

Lördagen den 14 april 2018 kl. 11-14.

Var?
I Skårby kyrka

Så här går det till
Du/ni kommer som ni är och man behöver inte anmäla sig i förväg om man
inte vill.
Välkommen till
Skårby församlingshem,
Skårby kyrkoväg 196,
bredvid Skårby kyrka.

Om du vill veta mer är du välkommen
att kontakta någon av våra präster,
Christina och Siv
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Smultron och pärlor
Följande bild mötte mig en morgon när jag
scrollade igenom mitt flöde på Facebook.

sande pärlor som skimrade i alla regnbågens färger. Pärlor som representerade
perfekta ögonblick, pärlor som jag vävde in
i min livsväv. En väv som är vävd av både
ljusa och mörka trådar, med håligheter,
ojämnheter och fläckar. Och pärlor. För så
är livet. Vi kan inte skilja det ljusa från det
mörka utan att väven går sönder.

Det finns
inga perfekta
föräldrar, det
finns inga
perfekta
barn, men
det finns
många
perfekta
ögonblick
längs vägen.

Under mina år som präst i Ljunits församling har jag smyckat min väv med fler pärlor. Pärlor som representerar alla människor jag mött, i alla olika sammanhang och
situationer. Pärlor som gömmer ord som
sagts, blickar som utbytts, skratt som delats, tårar som runnit. Dessa pärlor, dessa
möten, har gjort min väv rikare, djupare,
mer nyanserad. Tack vare Dig!

Det blev en aha-upplevelse för mig och jag
drog en lättnadens suck. Som småbarnsförälder och uppvuxen med det osynliga kravet av ständigt vara ”duktig flicka” har det
emellanåt varit svårt att känna att jag har
räckt till. Räckt till för mina barn, min familj,
för mig själv och för mitt jobb. Men denna
enkla bild, med så få ord, gjorde stort intryck på mig. Jag skiftade fokus. Jag började se ögonblicken. Och dessa ögonblick
var som smultron.

Nu bjuder livet mig på en annan resa än
vad jag trodde för fyra år sedan då jag sökte mig till Ljunits. Jag kommer att avsluta
min tjänst som komminister i församlingen
och resa tillbaka till Häljarps församling där
jag har tjänstgjort tidigare.
Jag vill säga det allra varmaste ”tack” till
Ljunits församling, till er församlingsbor,
förtroendevalda och anställda. Tack för
dessa år tillsammans. Jag kommer att sakna er. Tack för alla möten och upplevelser
vi delat, tack för alla dessa pärlor. Jag bär
dem med mig. Tack!

Solvarma smultron uppträdda på ett gräs�strå. Denna bild är för mig en sinnlig och
lustfylld bild av samlade ögonblick. Men sett
ur ett annat perspektiv är ett strå fyllt med
smultron något som tar slut. Så är det inte
med dessa perfekta ögonblick. De försvinner inte ur mig. Jag bär dem alltid med mig.

Må Guds änglar gå framför dig.
Må nåden och friden beskydda dig.
Må Guds Ande bo i dig.
Må kärleken omsluta dig.
Må Guds välsignelse förbli hos dig.
Må du gå på helig mark.
+ i Jesu namn
Amen

Jag tänkte ett varv till kring dessa ögonblick och nådde så fram till ”pärlor”, glän-

Eva Hammarström Olsson, komminister
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Tack Eva!
Vi tackar dig för åren i Ljunits församling. Du har varit en god familjepräst.
Och inte att förglömma att du är en god
kommunikatör. Du har gett församlingen ett ansikte utåt i sociala medier.
Nu önskar vi dig allt gott med Guds rika
välsignelse, när du till sommaren återvänder till Häljarps församling.

Men innan dess ska vi göra som vi brukar. Vi ska avtacka dig. Och det gör vi
som du själv ville, i samband med en
Nallegudstjänst i Församlingshemmet
på Pingstdagen, söndagen den 20 maj
kl. 14:00.
Christina Täljemark

Fest först fasta sen
av oss håller på traditionen att äta en
semla på fettisdagen.

Hur är det med fastan och fastlagen?
Vad är det ena och det andra? Kort och
gott kan man säga, först kommer festen och sen fastan.
Under den katolska medeltiden i Sverige var fastlagen och fastan en viktig
förberedelsetid för påsken.
Med askonsdagen inleds den kristna
påskfastan fyrtiosex dagar före påskhelgen. Fastlagen är dagarna innan då
man får släppa loss under tre dagars
fest. I katolska länder är det vanligt
med karneval. Karnevalen i Rio har vi
ju hört tals om.

Fastlag och fasta är alltså varandras
motsatser. Med askonsdagen går vi in
i fastetiden. Idag är det kanske inte så
många som tagit fasta på fastan. En
del gör det som ett sätt att visa solidaritet med dem som inte har. Men vi kan
alla avstå från något och ägna mer tid
för stillhet och eftertanke. Askonsdagskvällens mässa är ett fint sätt att gå in
i fastan.
Siv Jonasson

Fastlagen inleds med fastlagssöndagen, då det brukar bjudas på semla
till kyrkkaffet. Måndagen kallas för
blå måndag, kanske för att kyrkorummet kläddes i blått som förberedelse
inför fastan. I Skåne talar vi om bullamåndag. Den sista dagen i fastlagen
är fettisdagen, som också kallades
vit tisdag, då man skulle äta mjölmat,
t.ex. semlor. Semla kommer av latinets
simila, som betyder fint mjöl. Många
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En regnig vårkväll kan det vara dags
Just då. Min syster ringer.
- Hej, jag ville bara säga det, att mamma är dålig. Jag menar inte att du ska
stressa iväg nu. Ville bara att du skulle
veta. Jag ringer sen igen. Doktorn ska
komma.
De senaste veckorna har jag haft det
med mig ständigt. Hur ska jag orka,
orka se hennes förtvivlan? Se hennes
ögon fulla av undran, obesvarade frågor, förtvivlan, rädsla, skräck? Det är ju
min egen förtvivlan. Och det får inte bli
för sent. Jag har ju något jag vill säga
henne.
Tala om glädjen och tacksamheten
över det jag fått. Tala om glada minnen. Minnen av tacksamhet. Innan det
är för sent. Så att hon får det med sig.
Inte bara ont och förtvivlan utan också
något av det goda, sköra men ack så
vackert. Och som är av evighet.
Jag vill visa henne något av det vackra som finns, som hon aldrig fick se.
Också. Jag vill komma hem en gång
till. Medan tid ännu finns. Medan hjärtat slår och blicken ännu ser.

Det blir allt mörkare, regnigare och
skogigare. Det är lördag och folk ska
ha chips och läsk på macken. Och sen
hem till Bingokvällen på TV.
Klockan är tio när jag äntligen är framme i Ronneby. Jag är framme. Hos
mamma. Hon ligger i sängen. Borta,
långt borta. Trött. Så liten, liten som
en fågelunge. Hon är där i sin andhämtning. Ena handen vilar på filten.
Så smal, så vacker. Inte den knotiga.
Mamma hade som jag knotiga händer.
Tunga av allt göra. Men nu vilar hennes hand, stilla, slank och fin som en
17-årings. Pannan är varm.
Jag kan bara titta och känna, ta in med
hela mig. Igenkännandet och sorgen,
saknaden. Ovanför sängen en bild
jag känner igen från hennes rum där
hemma.
Hon har försökt flytta in här. Utanför
fönstret är det tyst och folktomt. Det
är lördagskväll och folk tittar på Bingolotto.
Detta är min mamma som är på väg
bort från oss. Men hem, hem till allas
vårt hem. Jag lägger vitsipporna jag
plockade på vägen intill hennes kind.
Känner gråten och sorgen som väller
fram. För sent? Jag vet inte. Jag kan
inte veta. Inte nu. Kanske ska jag nån
gång orka känna efter. Allt är så overkligt. Jag förstår inte riktigt var jag är,
fastän jag vet. Allt känns främmande.

Undret sker. Rädslan, ångesten och
alla frågor viker. Jag bara vet att jag
ska köra. All tvekan är borta. En stark
förvissning, ett lugn fyller mig. Och
tacksamhet över det som sker med
mig.
Klockan är sju på kvällen när jag kör,
efter att ha plockat en bukett påskliljor
i regnet. Det skymmer. Det regnar och
blåser. Jag ska göra en lång resa. Hem
till mamma. Men om det kan hon inget
veta. Hon bara är. Var kan ingen veta.

Det blir midnatt. Det är tyst, det har slutat regna. Jag går några vändor i korridoren. Kan inte sova. Natten går under
6
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tankar och lyssnande efter ljud.
En sköterska kommer in. Biträden.
Mummel. Sen åter tyst. Getsemanenatt.
– Herre vaka med oss i natt. Herre hör
vår bön!

Några dagar senare. När ingen är därinne hos henne, lämnar mamma rummet, går ur tiden. Ensam. Hon ville inte
lämna oss när vi var där hos henne.
Hon gick tyst, ensam, hem.
Herre, låt ditt eviga ljus lysa för henne!

Jag vakar och ber. Försöker sova. I
gryningen sjunger koltrasten, hälsar
den ljuset och den nya dagen. En ny
dag på jorden håller på att födas.

Och tiden stannar. Allt stannar. Som
tog hon tiden med sig när hon gick.
Och alla måsten. Bara ett är nödvändigt, vaka och be!

Mamma är borta hela tiden. Jag får
åka hem utan ...

Tiden är ett rum. Och vissa ögonblick
en evighet.
Alla tankar, alla minnen en flod som
väller fram. Stilla och ljudlöst som i
drömmen. Bilder bara. Tid som kom
och tid som gick. Och sakta rinner tiden ut. Sedan i den tiden. Dagar av
tomhet. Dagar av saknad. Förnekelse
och förtvivlan. Läser jag för mamma
natt och dag. Gråter Gud med mig ...
tills gråten tar slut.

Jag känner på hennes panna. Minns värmen. Hennes kind, så slät. Huden som
stramar tunt över hennes magra kind.
Det tunna håret. Hennes hand under
min. För fingret till ett korstecken över
hennes panna. Är det ett farväl? Jag vet
inte. Eller vågar jag inte känna efter?
Det finns ett lugn efteråt. Att ha fått bilderna. Jag har varit i närvarat.
I rummet tillsammans med
mamma.
Lyssnat på
hennes andning.
Sett henne ligga
där, liten och
svag, tunn och
skör. En fågelunge i Guds
varma hand.
Snart ska hon
flyga.
Fri äntligen fri.

Bild: Kristina Johansson IKON

Siv Jonasson, vik komminister
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Fastlagsris och påskris
När påsken närmar sig brukar vi ta in
björkris och pryda med fjädrar.
Seden med fastlagsris och påskris går
långt tillbaka i tiden. På 1600-talet var
risning en sed som förekom i Sverige.
På långfredagens morgon piskade
man varandra med ris, vilket skulle
påminna om Jesu lidande. Seden med
fastlagsrisningen har sitt ursprung i naturmagi. Man skulle få liv och kraft från
trädet som riset skurits från.

Under 1700-talet blev fastlagsriset och
påskriset prydnadsris, som dekorerades med pappersblommor och färgglada band. På 1930-talet blev det vanligt
med fjädrar. Idag pryder vi riset med
färgglada ägg, kycklingar och fjädrar.
Sedan några år klär vi också in buskar
och grenar i trädgården med fjädrar i
glada färger för att sprida påskstämning.
Källa: Påskboken Han lever o fröjd!
Siv Jonasson

”Glädje och skratt för hälsan”
Frukostföreläsning med
Bengt Nilsson
lördagen den 7 april kl 9:00

Det blev fler fester
genom åren och de
växte till jättestora
arrangemang med
specialchartrade
plan som flögs in
med cancersjuka barn och deras familjer från Stockholm, Uppsala och
Umeå, Polen, Litauen, Vitryssland och
Ukraina.

Bengts dotter Anna insjuknade i leukemi när hon var fyra år gammal. Hennes
chanser att överleva var mycket små.
En tid före insjuknandet hade hon varit
på en grisfest och när föräldrarna frågade vad hon mest av allt önskade så
var det att få uppleva en grisfest till.
Anna fick sin fest och familjen valde
att också bjuda in andra cancersjuka
barn till sin gård utanför Hörby. Anna
överlevde mot alla odds och är idag
helt frisk.

”Att få barn att skratta och glömma död
och helvete är så viktigt. Kan man få
ge dem en liten stund av glädje är det
värt allt”, säger Bengt Nilsson.
Biljettpris för frukost och föreläsning:
70 kr per person.
Biljetter finns att köpa på expeditionen
i Skårby eller via Swish.
Swisha belopp, namn och antal biljetter till 123 499 09 17.

Bengt Nilsson är troende kristen och
övertygad om att bön och hjälp från
Jesus tillsammans med läkarnas behandling hjälpt hans dotter att överleva.
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Påskspel i Vallösa
Palmsöndagen den 25 mars spelar
Småstjärnorna och Angels ett litet
påskspel i tre akter: ”Jesus rider in i Jerusalem”, ”Sista måltiden” och ”Jesus
är uppstånden”. Där finns lärjungar,
en åsna, soldater, kvinnor, änglar och
några berättare som för handlingen
framåt.

tar björke i naturen för att smycka våra
lokaler eller samlingsplatser vid högtidliga tillfällen.
Och det här var sannerligen en stor
och viktig händelse för många människor på den tiden, när Jesus, som
man trodde var Messias alla väntade
på, kom ridande på en liten oansenlig
åsna upp till Jerusalem den där dagen
för flera tusen år sedan.

Genom att barnen får spela teater och
sjunga sånger, lär de känna bibelns
berättelser på ett roligt sätt. Händelserna som utspelar sig i påskspelet
väcker naturligtvis många frågor hos
barnen, och jag lämnar alltid utrymme
på körträffarna för samtal och diskussioner. T.ex. detta att Jesus började
leva igen.... Jag brukar säga till barnen
att så står det skrivet i bibeln, men att
var och en får tro som den vill!

Varmt välkomna att titta på vårt lilla
påskspel på palmsöndagen i Vallösa
kyrka! Hoppas bara att åsnan sköter
sig inne i kyrkan.....!
Anna-Maria Hagemann
Kyrkomusiker och körledare

I en av sångerna de sjunger, står det:
”Den var både krokig och dammig, den
vägen de vandrade då. Men snart låg
det mantlar och palmblad för åsnan
att kliva på.” Varför låg det mantlar på
marken? Vem hade lagt dem där och
varför? Och varför bröt man av palmblad och la på vägen framför Jesus när
han kom ridande?
”Det är faktiskt förbjudet att bryta grenar i naturen!!”, påpekade ett av barnen. Då pratade vi en kort stund om
naturen, hur naturen ser ut i länderna
kring Medelhavet och att man ska vara
aktsam om den var man än befinner
sig i världen. Samtidigt är det så att vi
faktiskt plockar blommor ibland eller
9
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I Skårby församlingshem om inget annat anges
Ytterligare information finns på vår hemsida

Rum att mötas i
Kyrkis

Babysång

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

onsdagar
kl 9:00 - 10:30

Småstjärnorna

Angels

Barnkör åk F-2
torsdagar
kl 13:30 - 14:15
Svarteskolan

Barnkör åk 3-6
tisdagar
kl 15:00 - 15:30
Svarteskolan

Nallegudstjänst

Påskspel

med glassfest
Småstjärnorna
och Angels
söndag 20/5
kl 14:00
Skårby församlingshem

Gudstjänst med
Småstjärnorna och Angels
söndag 25/3 kl 10:30
Vallösa kyrka
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Sopplunch

Andakt

med dagens gäst
torsdagar
kl 12:00 - 13:30
15 mars
12 april

på Svarte boende
sista onsdagen i månaden
kl 14:30
på Melodin

Syföreningar

i Skårby församlingshem
första onsdagen
i månaden
kl 13:30
Anita, 0411-711 00
i Vallösa kyrka
andra söndagen i månaden
kl 14:00
Christina, 0411-672 61

Kyrkokören

Kören för dig
som gillar utmaningar.
onsdagar
kl 19:00 - 21:00

Stämbandet
Kören för alla
som tycker om
att sjunga.
tisdagar
kl 16:00 - 17:30

Festmässa

Kyrkokören och Stämbandet
söndag 3/6 kl 10:30
Marsvinsholms kyrka
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Pingst och hänryckning
frågade då hur det möjligen såg ut i
himlen, i paradiset.

Innan vi går in sommaren får vi fira
pingst. Denna portal in i trefaldighetstiden.
Pingsten är Andens högtid. Det handlar om Guds närvaro i våra liv.
Kraften i vårt liv och livet i vårt liv är
Andens verk.

– Det kan väl inte vara så annorlunda
än i pingsttiden, sa kvinnan.
Nyskurade golv, rena trasmattor, nyputsade fönster och nybakat bröd som
svalnar. Och därutanför nyutslagna
björkar, vitsippsbackar och gökrop.
Bättre kan det väl knappast vara? - - -

I en dikt av Stig Sjödin jämställer en
kvinna pingsten med paradiset.
En gammal kvinna som skulle fylla 90
fick besök av en journalist som skulle
skriva en bit om henne. Den gamla
som arbetat hårt i hela sitt liv sa att hon
längtade till himlen. Och journalisten

Bättre kan det väl knappast vara.
Ja, det är väl inte svårt att hålla med.
Siv Jonasson

Personal på vandring i försommartid.
Bild: Eva H Olsson
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Kyrkliga handlingar
Döpta

Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling…
Liam Hugo Gustav Leijon, Ystads församling
Thea Flygare, Svarte
Minelle Anna Filippa Olsson, Svarte
Nathan William Hugo Pettersson, Vellinge-Månstorps församling
Frank Roger Håkan Hardemyr, Ystads församling
Julia Emma Leufstedt, Helsingborgs Gustav Adolfs församling
Nova Agnes Åkesson, Snårestad
Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem nu och alltid.

Vigda

Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor.
Josefin Endresén och Daniel Eklundh, Limhamns församling
Amanda Åkesson Svensson och Björn Andersson, Sjöbo församling
Bevara dem i din nåd och kärlek
och välsigna deras liv tillsammans

Begravda

Anna-Britta Karlsson, Svarte
Inga-Greta Alphage, Svarte
Gudrun Altmark, Karlskrona stadsförsamling
Arnold Borg, Ystads församling
Karl ”Kalle” Johansson, Svarte
Åke Olsson, Bjäresjö
Elsa Pettersson, Svarte
Majbritt ”Maia” Kristensson
Gösta Pettersson, 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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Gud, du bär oss i liv och död. Vi minns och tackar för…

LJUNITS FÖRSAMLING

Gudstjänstkalendern
Söndag 4 mars
3 i fastan

10:30
Bjäresjö

Mässa

Söndag 11 mars
Midfastosöndagen

10:30
Vallösa

Mässa
Kyrkokören

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag

14:00
Skårby

Gudstjänst
Kyrkkaffe med stipendieutdelning

Söndag 25 mars
10:30
Palmsöndagen
Vallösa
		

Gudstjänst med små och stora
Påskspel med
Småstjärnorna och Angels

Torsdag 29 mars
Skärtorsdagen

19:00
Skärstordagsmässa
Skårby		

Fredag 30 mars
Långfredagen

10:30
Snårestad

Långfredagsgudstjänst
Kyrkokören

Söndag 1 april
Påskdagen

10:30
Marsvinsholm

Påskmässa
Kyrkokören och Stämbandet

Måndag 2 april
Annandag påsk

18:00
Bjäresjö

Emmausmässa

Söndag 8 april
2 i påsktiden

10:30
Vallösa

Mässa

Lördag 14 april

11:00-14:00
Skårby

Drop in-dop med dopkalas
i församlingshemmet

Söndag 15 april
3 i påsktiden

10:30
Snårestad

Mässa
Stämbandet

Söndag 22 april
4 i påsktiden

10:30
Skårby

Mässa

Söndag 29 april
5 i påsktiden

10:30
Snårestad

Mässa
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Söndag 6 maj
Bönsöndagen

10:30
Bjäresjö

Mässa
Kyrkokören		

Torsdag 10 maj
Kristi himmelsfärds dag

08:00
Sjörup

Sommarotta
Medtag kaffekorg

Söndag 13 maj
Söndagen före pingst

10:30
Snårestad

Mässa

Lördag 19 maj

14:00
Marsvinsholm

Konfirmation med mässa

Söndag 20 maj
14:00
Pingstdagen
Skårby förs.hem
		
		

Nallegudstjänst
Småstjärnorna och Angels
Avtackning av komminister
Eva H Olsson

Måndag 21 maj
Annandag pingst

19:00
Bjäresjö

Lekmannaledd gudstjänst

Söndag 27 maj
Heliga trefaldighets dag

10:30
Mässa
Snårestad		

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
Kyrkokören och Stämbandet
Avtackning av kyrkoherde
Christina Täljemark

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

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

Komminister
Eva Hammarström Olsson
Tjänstledig t.o.m. 2018-06-30

Ordförande i kyrkofullmäktige
Nils Evert Erlandsson, 0411-606 81

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

Ordförande i kyrkorådet
Anita Engdahl Johansson, 0411-705 04
Ordförande i fastighetsutskottet
Christer Andersson, 070-305 06 11

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

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

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

Begravningsombud
Michael Michaelsen, 070-091 74 31

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
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Christina Täljemark

Snårestad
Göran Bondesson, 0411-672 68

www.ystadtryck.se
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