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Sommartankar...
Lova Herren, min själ!
Mäktig är du, Herre, min Gud,
i höghet och härlighet är du klädd.
Du låter källor rinna upp och bli till strömmar
som forsar fram mellan bergen.
De ger vatten åt alla markens djur,
vildåsnor släcker där sin törst.
Vid dem häckar himlens fåglar
och sjunger bland täta löv.
Du vattnar bergen från din sal,
jorden mättas av allt vad du ger.

Idag är det nog tyvärr lika vanligt att människor ser sig omkring i världen och tänker
samma tanke – tänk, vilken Gud som har gjort
allt det här – men med ett helt annat tonfall.
Den som ser krig, girighet, naturkatastrofer,
miljöförstöring, förtryck och slaveri ser kanske
avspeglingen av en grym Gud, en frånvarande Gud – eller ingen Gud alls! Och även den
som väljer att se det storslagna och vackra i
världen kan knappast blunda för livets skörhet i mer än en kort sekund – en skörhet som
väl också är en del av skönheten.

Psaltaren 104:1, 10-13

Kanske är världen som allra vackrast just nu.
Solen står högt på himlen, dagarna är långa,
träden är gröna och sommaren har bara börjat.

Jag tror att skapelsen som helhet avspeglar
Gud – Guds vilja, Guds kärlek och Guds längtan efter oss. Inte så att Guds vilja är att det
onda ska finnas, utan så att skapelsen och
människan är komplex. Människan har förmåga att göra gott och ont, välja det som bygger
upp och det som bryter ner. I själva skapelsen
finns en stor frihet och ett stort ansvar. Vi kan
göra nästan allt, men vi har ansvar för den
värld vi lever i och de människor som finns
omkring oss. I skapelsen finns så otroligt
mycket skönhet, växtkraft, möjligheter – och
vi människor kan välja att ge det som växer
rymd och omsorg eller kväva det eller utnyttja
det för vår egen vinning.

Ändå tar vi oftast livet och världen för givna.
Inte så konstigt – det är ju själva förutsättningen för att vi ska kunna uppleva och erfara
något överhuvudtaget. Det krävs ofta något
särskilt för att skaka om oss, för att vi ska
inse hur fantastiskt det ändå är att vi lever.
Att, trots allt elände som finns i världen, solen
går upp varje morgon, att vi får ha människor
omkring oss, att vi får se blommor slå ut, barn
leka och fjärilar bryta sig ur sin puppa.
Kanske hade psalmisten varit med om en
omskakande erfarenhet eller haft en sällsynt
vacker naturupplevelse som drabbat honom
och väckt hans förundran över skapelsen.
Eller så vaknade han bara en morgon i tacksamhet över världen och livet. I vilket fall
tog han i med stora ord för att beskriva det
makalösa i att världen finns, hur finurligt den
är konstruerad med all dess skönhet. Tänk,
vilken Gud som har gjort allt det här! Psalmisten såg allt det fantastiska och tänkte, att den
Gud som gjort allt detta måste vara fantastisk.
Världens storslagenhet måste vara en återspegling av en storslagen Gud.

Gud har skapat oss och hela världen till att
älska, till att växa, till gemenskap och till det
som bygger upp. Även om vi misslyckas
ibland bjuder Gud in oss till att välja det som
ger gemenskap och växt, till att dela med oss
av det vi har och att hjälpa till att skapa en
ännu vackrare värld. Det är kanske den största gåvan att vara tacksamma för. Nu sjunger
fåglarna och naturen Guds lov med de vackraste tonerna och färgerna. Vi får också stämma in i den sången!
En riktigt skön sommar önskar
Christina Täljemark, kyrkoherde
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Konfirmand 2017?

Varje år väljer ungdomar i din ålder att
konfirmera sig, i år får du 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?

Vi träffas tre dagar i påskveckan och
nio dagar i början av sommarlovet. Vi
träffas kl 13:00 i Skårby församlingshem och avslutar våra dagar kl 18:00
med mässa i någon av våra unika och
stämningsfulla kyrkor. Konfirmationen
blir i Marsvinsholms pampiga kyrka
första lördagen i juli.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/
ljunits/holiday-happenings
Varma hälsningar
Eva H Olsson, präst
eva.h.olsson@svenskakyrkan.se

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
och du tar ställning utifrån det samtalet.

Under sommarlovets
tre första veckor
träffas årets konfirmandgrupp
och avslutar sina dagar
med att fira mässa.
Välkommen du med! Se sidan 13.
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Leva i dopet

– ett biskopsbrev om dop

Gud vill leva i gemenskap med oss.
Gud söker varje människa. Det är på
Guds initiativ som dopet sker. Gud är
alla människors ursprung. Därför önskar Gud inte människan ett liv i ensamhet, utan ett liv i relation med Gud. När
vi samlas till dop har vi svarat på Guds
tilltal och inbjudan.

protestsång och tron förknippas med
avståndstagande från tillvarons söndrande krafter.

Vilket namn har ni gett ert barn?
Vilket är ditt namn?
Namnet är viktigt, eftersom den som
döps inte är anonym. Gud kallar alltid
en unik person vid ett specifikt tillfälle.
Vid dop av unga och vuxna svarar dopkandidaten själv på frågan ”vilket är
ditt namn”. Det är som att säga ”här är
jag”. Gud kallar och människan träder
fram just sådan som hon är, med sina
starka och svaga sidor. Vid barndop uttalas namnet av en förälder, men namnet är likafullt viktigt. Det är just detta
barn, denna unika individ, som döps.
Innan barnet har blivit tre månader ska
barnets förnamn vara anmält till Skatteverket.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag
har gett er.
Orden är den uppståndne Jesus ord till
lärjungarna. De är påfallande enkla: gå
och döp så många som möjligt. I detta
finns Jesus själv med. Vi blir uppmanade att döpa i den treenige Gudens
namn och att undervisa.
Låt oss tillsammans bekänna den
tro, som vi döps till i Kristi kyrka.
I dopgudstjänsten innesluts den som
döps i kyrkans gemensamma bekännelse. Att bli döpt är att bli en del av
och bäras av kyrkans och församlingens sammanhang. Trosbekännelsen
visar vem den Gud är som kallat oss.
Den Gud som möter oss i dopet är inte
en anonym makt eller kraft, utan den
som är vår skapare, frälsare och livgivare.

Gud, du som ensam räddar från allt
ont, befria NN från mörkrets makt,
skriv hennes/hans namn i Livets
bok och bevara henne/honom i ditt
ljus, nu och alltid.
Kampen mellan gott och ont benämns
och det onda förkastas. I dopet sker
något. Relationen till Gud återställs
och ger möjlighet till växt. Trosbekännelsen som sedan läses får ett drag av
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dopbönen, förbönen och Herrens bön)
och välsignelsen en helhet som ger
hopp, förtröstan och livsglädje till såväl
den döpta som de församlade. Bönen
öppnar möjligheten till förnyelse, förändring och fördjupning av livet och av tron.
Gud, hjälp oss att dag för dag leva i
vårt dop. Amen
Ur: ”Leva i dopet – brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och
församlingar” (2011)
Redigerad av Eva H Olsson

NN, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Det finns mycket som kan störa relationen mellan människa och Gud. I
dophandlingen i vatten i den treeniges
namn synliggör vi att Jesus Kristus har
undanröjt varje hinder för gemenskapen mellan Gud och oss. Dopet skyddar oss inte från motgångar och svårigheter, men det innebär ett löfte från
Gud att vara med i en ständig strävan
att bevara relationen så fulländad som
möjligt. Vi faller och strävar på nytt,
hela tiden med Gud vid vår sida.
Bön och välsignelse.
Varje människa behöver föra ett hjärtats samtal med Gud. Vid dopet bildar
bönerna (tackbönen, befrielsebönen,
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Om dopet

Vem, när, var, hur? Dop!

Dagen efter prinsessan Estelles dop såg
framsidan på tidningen Metro ut såhär,
med rubriken ”Kärt barn har fått sitt namn”.
Det låter som om flickan fick sitt namn i
dopgudstjänsten. Men Estelle hade fått sitt
namn av Victoria och Daniel långt innan
dopet. Säkert hade de meddelat Skatteverket i god tid om flickans förnamn.

Vem: Vem du än är, ung eller gammal, du är efterlängtad. Alla som inte
är döpta sen tidigare är välkomna att
döpas i Svenska kyrkan.
När och var: Kyrkans uppdrag är att
döpa, därför har Ljunits församling
valt att i möjligaste mån tillgodose
dopfamiljernas önskemål när det gäller tid och val av kyrka.

Underrubriken löd: ”Victorias ord”.
Tidningen vinklade artikeln – kanske i
okunskap – om vad Victoria läst som att
det var hennes egna ord. Men det som
Victoria läste var den inledande tackbönen
som finns med i Svenska kyrkans dopritual
sedan 1986, en bön som någon av föräldrarna ber.

Pris: Ett dop i Svenska kyrkan är alltid gratis. I detta ingår präst, musiker,
vaktmästare och kyrka.
Fadder:
Den som är döpt, får bli fadder.

”Gud, vi tackar dig för vårt barn.
Tack för gåvan du har gett
och för förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till det barn som vi har fått ansvar för.
I Jesu namn.
Amen”

Kalas: Man kan välja att ordna litet
kalas, stort kalas, inget kalas.
För dopets giltighet spelar det ingen
roll hur stort kalaset är, hur många
gäster man har eller om man väljer ett
dop med få eller inga gäster.
Drop-in-dop: Lördagen den 25 mars
2017 kommer Ljunits församling att
hålla öppet för drop-in-dop.
Detta innebär att ni inte behöver ha
bestämt er i förväg om eller när ni
vill döpa er eller låta döpa ert barn.
Kom till Skårby församlingshem, träffa
en av våra präster, kom överens om
musik och psalmer och låt döpa dig
i Skårby kyrka. Efteråt bjuder vi på
enkelt dopkalas i församlingshemmet.

Prins Oscar
döps den
27 maj.
Undrar
hur Metros
framsida
kommer
att se
ut då?

Mer information kommer i nästa
församlingsblad och på hemsidan.
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Sommarmusik
2016
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Välkomna till
Sommarmusik i L

AdventEvent

Sjörups gamla kyrka
torsdagen den 7/7 kl. 19.30
Trion Emil, Annie & Anton bjuder på sköna toner
med ett blandat musikprogram i ett lättsmält jazzformat.
Emil Fredberg (sång och piano), Annie Carroll (sång)
och Anton Petersson (gitarr).

Bjäresjö kyrka
torsdagen den 14/7 kl. 19.30

Bel canto da Napoli a Venezia

Det luktade nyklippt granris, lim, glögg,
senap och julförväntan i församlingshemmet en lördag i november.

att hänga på dörren, som utsmyckning
och som fönsterdekorationer.
Dagen avslutades med en adventsanSopranen Noora Karhuluoma
sjunger vackra arior
dakt i kyrkan då vi fick höra ”Granen”
Italien och
av kända
Lördagenfrån
den 1700-talets
21 november tjuvstarav ackompanjeras
Tove Janson och sjunga
tade vi julen med
AdventEvent.
Tradipsalmer som
julen till.
Marco
Bonacci
på cembalo
ochhörorgel.
tionellt julpyssel med moderna inslag.
I Skårby församlingshem pysslade, fiNär dagen var slut sammanfattade
vi våra upplevelser och känslor med:
kade och umgicks nära 100 personer –
unga som gamla – mellan kl 12 och 16.
”Detta måste vi göra om!”
I stora salen fanns flera olika stationer.
Och det kommer vi att göra.
Du kunde mala senap, göra smällkaHåll utkik efter AdventEvent 2016 när
rameller, julkort, julgranspynt, binda
det närmar sig jul.
borstar. I lilla salen band man kransar
8
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Frukostföreläsning med biskopen

Sjörups gamla kyrka
torsdagen den 21/7 kl. 19.30
Artisten, kyrkomusikern och levnadskonstnären
Sven-Holger Rosenvinge från Hedemora
gästar oss denna kväll med sitt band.
På repertoaren står egenskrivna låtar blandat med
psalmer i ny tappning, allt smakfullt arrangerat
för att passa kyrkorummets atmosfär.

Snårestads kyrka
torsdagen den 28/7 kl. 19.30

Vid glädjens källa
Trion Sotto Voce, som består av Ann-Louise Löfberg,
Ingela Bertilsson och Åsa Jönsson, spelar och sjunger
finstämt om glädje och sorg, kärleken, livet och Gud.
Allt från medeltida musik till jazz, från visor till klassiskt
med ett varierat ackompanjemang av
piano, fiol, gitarr, trumma - allt efter sinnelag.
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Sommarcafé i Skårby
onsdagen den 6/7 kl. 14.00

En god och glad stund
med Barbro och Lars Svensson.
Barbro, en ur gruppen Göingeflickorna,
sjunger tillsammans med sin man Lars välkända
schlagers och melodier från 1940-, 50- och 60-tal
till gitarr och magdeburgerspel. Sångerna varvas med
skämtsamma historier från Göingebygden.

Sommarcafé i Skårby
onsdagen den 20/7 kl. 14.00
Kören Stämbandet sjunger somriga visor
ur sin repertoar och bjuder in till allsång i trädgården.

Ljunits församling i samarbete med
10

sensus

LJUNITS FÖRSAMLING

Frukostföreläsning med biskop Johan
Under en vårlig förmiddag den 2 april
underhöll och inspirerade biskop Johan
Tyrberg en fullsatt sal i församlingshemmet i Skårby. Han berättade om ett
livsbejakande sätt att se på livet utifrån
sitt valspråk ”Jordens salt”. Han uppmuntrade till måltidsgemenskap med
gott sällskap, god mat och gott vin, om
vikten av att ha roligt på jobbet och genom att lyssna på komiker.

skedet om att han fått flest röster och
om vilket mediauppbåd som mötte honom i Lund. När dagen led mot sitt slut
kände han sig omtumlad men glad. En
person från stiftskansliet sa då till honom: ”Har du tänkt på att det är den
första april idag?”

Biskop Johan berättade om sin väg
från sin första prästtjänst i S:t Staffans
församling (Staffanstorp), till Frankfurt
och vidare till Karlshamn för att där
mottaga kallelsen till stiftets biskop.

Vi sänder ett varmt och leende tack
till biskop Johan Tyrberg som gav oss
mycket att tänka på. Vi ska ut och sprida våra saltkorn och berika, smaksätta
och älska världen!

Biskopen berättade målande om biskopsvalet våren 2014. Han berättade
småleende om hur han tog emot be-

Nästa frukostföreläsning blir lördagen
den 22 oktober kl 9-11 med John-Erik Hahne,
förre SÄPO-inspektören som tjänstgjort bland
annat som Olof Palmes livvakt.
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Kyrkliga handlingar
Döpta
Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling…

Astrid Marie Nilsson, Svarte
Lykka Janina Linnea Forsberg, Svarte
Vera Elna Elfrida Brönjemark, Sjörup
Tilde Denise Andersson, Hunnestad
Liam Alfred Henry Andersson, Rynge
Kelly Eva Kate Lundell, Snårestad
Folke Sven Anders Wallgren, Svarte
Jan Joel Anders Persson, Gussnava
Josefine Lena-Maria Jerneryd, Svarte
Aline Isabella Sjöberg, Ystad
Stella Erika Astrid Sjöberg, Ystad
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…

Ulrika Johansson och Tobias Eriksson, Knickarp
Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans.

Begravda
Nils Lennart Nilsson, Vallösa
Ernst Gustav Banze, Svarte
Karin Gunhild Nilsson, Ystads församling
Yvonne Britt-Marie Persson, Löderups församling
Monika Lauterbach Olsson, Marsvinsholm
Axel Ragnar Gustafsson, Vallösa
Carina Linnéa Eriksson, Vallösa
Karin Birgit Maria Svensson, Svarte
Johan August Börje Danielsson, Schweiz
Elna Inger Ottosson, 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…
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Mässor
Torsdag

16 juni

18:00

Vallösa

Kommenterad högmässa

Fredag

17 juni

18:00

Bjäresjö

Pilgrimsmässa

Måndag

20 juni

18:00

Sjörups gamla

Förbönsmässa

Tisdag

21 juni

18:00

Snårestad

Musikmässa

Torsdag

23 juni

18:00

Balkåkra kapell

Eko-mässa

Tisdag

28 juni

18:00

Skårby

Taizémässa

Onsdag

29 juni

18:00

Marsvinsholm

Mässa med få ord

Torsdag

30 juni

18:00

Marsvinsholm

Sändningsmässa

Dags att köpa nya glasögon?
Ge oss dina gamla!
Lions i Sverige har skrivit ett samarbetsavtal med den ideella föreningen
Vision For All (vilket betyder ”syn för
alla”). De arbetar med glasögoninsamling där de mäter upp glasens styrka,
klassificerar dem och åker ut i världen
och provar ut dem till behövande medmänniskor.

Bra att veta: Lions Club Sjöbo tar också emot alla sorters kläder och skor
som är hela och rena. De vidarebefordrar dessa till Skånes Stadsmission
i Malmö som använder dem till sina
gäster eller säljer
dem i sin second
hand-butik.
Du kan lämna
kläder och skor
på expeditionen
i Skårby.

Vi får nu möjligheten att hjälpa till!
Kom med dina
uttjänta glasögon
(vanliga glasögon,
läsglasögon, solglasögon) till expeditionen i Skårby
(öppet måndagar
och onsdagar 9:30-12:30). Lions Club
Sjöbo hämtar dem, tar hand om dem
och skickar dem vidare till Vision For All.
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Gudstjänstkalendern
Tisdag 31 maj

19.00
Sjörups gamla

Musikgudstjänst
Stämbandet

Onsdag 1 juni

19.00
Bjäresjö

Musikgudstjänst
Kyrkokören

Söndag 5 juni
2 e trefaldighet

10.30
Marsvinsholm

Festmässa
Stämbandet och Kyrkokören

Söndag 12 juni
3 e trefaldighet

10.30
Skårby

Mässa

Söndag 19 juni
4 e trefaldighet

10.30
Snårestad

Gudstjänst

Lördag 25 juni
13.00
Midsommardagen		

Gemensam friluftsgudstjänst
vid Stora Herrestads säteri

Söndag 26 juni
Johannes döparens dag

10.30
Bjäresjö

Mässa

Lördag 2 juli

14.00
Marsvinsholm

Konfirmation med mässa

Söndag 3 juli
6 e trefaldighet

17.00
Balkåkra kapell

Friluftsgudstjänst
Medtag kaffek

Söndag 10 juli
Kristi förklarings dag

10.30
Sjörups gamla

Mässa

Söndag 17 juli
8 e trefaldighet

10.30
Skårby

Gudstjänst

Söndag 24 juli
9 e trefaldighet

10.30
Snårestad

Mässa
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Söndag 31 juli
10 e trefaldighet

10.30
Bjäresjö

Gudstjänst

Söndag 7 augusti
11 e trefaldighet

10.30
Skårby

Mässa

Söndag 14 augusti
12 e trefaldighet

10.30
Sjörups gamla

Mässa

Söndag 21 augusti
13 e trefaldighet

10.30
Snårestad

Gudstjänst

Söndag 28 augusti
14 e trefaldighet

18.00
Sjörups gamla

Taizémässa

För ev. ändringar, se annons i Ystads Allehanda (fredag)
eller www.svenskakyrkan.se/ljunits
Samarrangemang med

sensus

Du vet väl om att du
kan ta taxi till oss?

Om du vill resa till oss på en vardag
kan du boka samma dag. Om du vill
resa till oss under helgen (lördag och
söndag) boka din resa senast på fredag kl 16:00. Om du får förhinder kan
du avbeställa resan fram till 2 timmar
innan överenskommen avfärd.
Om ditt barn behöver sitta i bilstol
under resan så medtag bilstol.

Från och med den 1 juli 2015 kan du
ta en kyrktaxi till våra gudstjänster och
verksamheter, som till exempel Kyrkis,
sommarottan och soppluncherna.

Ring Taxi 58 Ystad
0411-58 58 58
och boka
din resa.

Pris: 20 kronor per person och per
enkel resa. Barn mellan 0 och 18 år
åker gratis. Vi ses!
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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
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
Värdinna och barnledare
Mona Pettersson
0411-711 81, sms 073-312 86 91
mona.pettersson@svenskakyrkan.se

Ordförande i fastighetsutskottet
Thomas Petersson, 0411-603 70
Ordförande i kyrkogårdsutskottet
Per Erlandsson, 073-086 01 25
Ordförande i verksamhetsutskottet
Christina Christensson, 0411-606 14
Begravningsombud
Göran Pettersson, 0732-49 15 8
plg@telia.com

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, 073-312 96 80

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
Viola Johansson, 0411-672 63

Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Christina Täljemark
www.ystadtryck.se
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