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Hösthälsning från prästen
Nu är det terminsstart över hela Sverige, för barn och vuxna, i skolor och
i landets församlingar och föreningar.
Semestern är slut för de allra flesta av
oss, vår livsryggsäck är fylld med nya
minnen och bekantskaper från sommaren som gått. Vardagsslitet kommer
snart att infinna sig och solbrännan
kommer att blekna.

i Guds hjärta. Denna Guds glädje kan
vi ständigt få ta del av. Vi inbjuds att
glädjas i varje ögonblick av livet, för
att varje ögonblick av livet är en gåva
från Gud. Vi vuxna kan vara dåliga på
att vara glada över det enformiga som
upprepas gång på gång på gång, medan barnen alltid vill att roliga saker ska
göras igen och igen och igen. Ibland
blir det till och med roligare ju mer en
sak upprepas.

Allting rullar på, går i slitna hjulspår.
Det är en viss känsla av trygghet, att allt
är som det ska vara. Att sömnig måndag följer efter alldeles för kort helg. Att
barnen inte vill vakna när det är dags
att gå till skolan och frukosten knappt
hinns med. Det är som det ska vara.

Jag tror att det är så att Gud är tillräckligt stark för att vara glad över det
enformiga. För varje morgon står Gud
där, stampar som ett otåligt barn, tittar
på solen och säger med glitter i ögonen
”en gång till!” och varje kväll till månen
”en gång till!” – och gläds åt detta.
Låt hösten och alla dess möjligheter
komma. Än en gång. Det är som det
ska vara.

Vi vet att dagarna kommer att bli kortare och svalare och att vi kommer att
uppleva årstidernas växlingar även i
år. Det är som det ska vara.

Ta väl hand om dig. Gud välsigne dig+
/Eva H Olsson, präst

Ur ett perspektiv kan det verka enformigt och upprepande, detta som sker
varje dag, varje höst, varje år. Men här
kan jag ana en stilla skaparglädje som
Gud skänker oss. En påminnelse om
att vara glada även över det lilla. Mötet i
affären med personen du inte träffat på
så länge, barnets tillitsfulla hand i din på
väg till dagis, din favoritsång som spelas på radion. Det är som det ska vara.
De flesta av oss underskattar säkert
Guds kapacitet till glädje. Den glädje
vi ser hos ett mycket lyckligt barn är
bara bråkdelen av den glädje som bor
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Född 2002 - konfirmand 2017?
Vi kommer att välkomna våra konfirmander vid Skördevespern i Vallösa
söndagen den 9 oktober kl 18:00, därefter bjuder vi in till introduktion och föräldramöte söndagen den 27 november
kl 10:30 i Marsvinsholms kyrka. Utöver
detta kommer vi att förvänta oss gudstjänstdeltagande under julen 2016, det
kommer vi att prata om vid mötet i november.
Sista anmälningsdag 7 oktober 2016.

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

Varma hälsningar
Eva H Olsson, präst

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
andra lördagen i juli. Läs mer på
www.svenskakyrkan.se/ljunits/holidayhappenings

Välkomnande:
9 oktober kl 18:00 i Vallösa kyrka
Introduktion och föräldramöte:
27 nov kl 10:30 i Marsvinsholms kyrka
Påsklov: 12, 13, 16 april
Sommarlov:
20, 21, 22, 27, 28, 29 juni, 4, 5, 6 juli
Konfirmation: 8 juli kl 14:00

Hur blev det?
De första konfirmanderna som var
med i församlingens projekt ”Holiday
happenings” har nu blivit konfirmerade. Vi har haft 12 intensiva dagar med
mycket samtal, lek och gemenskap.
Att varje dag få avsluta dagen med
att fira mässa tillsammans har gjort att
kristendomens kärna har blivit tydlig
för oss och har fått landa i oss på ett
naturligt sätt.
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Tack, Viola!
Vår kyrkovaktmästare Viola Johansson går i pension i höst. Vi i Ljunits
församling vill framföra vårt varma tack
för hela 20 år som anställd i församlingens tjänst. Med stort engagemang,
noggrannhet och värme har Viola skött
sina arbetsuppgifter i Skårby kyrka och
på kyrkogården. Viola har varit en stor
trygghet för besökare i såväl glädje
som sorg och en alltid lika lojal medarbete i vårt arbetslag.
Tack, Viola, för allt gott arbete.
Vi önskar dig Guds rika välsignelse.
Och vi kommer att sakna dig!
/ Ljunits församling

vande och intressant. Denna sociala bit
kommer jag att sakna väldigt mycket.
Jag kommer också att sakna den goda
gemenskapen med arbetslaget, men
jag kan ju alltid hälsa på i kyrkan eller
i församlingshemmet när tillfälle ges.
Så ni blir nog inte av med mig helt och
hållet.

En hälsning från Viola:
Hej!
Jag har nu varit med i kyrkans tjänst
sedan 1991, då jag kom in som kyrkvärd och var med i det lokala kyrkorådet. 1996 började jag som vikarierande kyrkovaktmästare, vilket jag var
i ca 1,5 år, innan jag blev fast anställd.
Jag har trivts mycket bra med det varierande och fria arbetet, ett jobb under
ansvar, då vi inte har en bas som står
och talar om vad som skall göras. Sol,
vind, regn, snö – det går att jobba ute
i alla väder, det är bara att välja rätt
kläder för varje tillfälle. Men visst finns
det arbete att göra inne när det blåser
isande och regnet ligger på tvären.
Frisk luft mår vi bra av!

Jag ska nu hjälpa till lite mer regelbundet på firman. Så har vi ju en stor trädgård som behöver lite mer regelbunden skötsel.
Nu tackar jag för mig och så ses vi!
/Viola
Vi avtackar Viola i Skårby kyrka
söndagen den 4 september kl. 11.00.
(OBS! tiden!)
Efter mässan serveras lunch i Skårby
församlingshem.
Anmäl senast den 26 augusti
om du önskar närvara vid lunchen,
tel 0411-672 60 eller
ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontakten med besökare, både på kyrkogård och i kyrkan, har varit mycket gi4

LJUNITS FÖRSAMLING

Kyrkoavgiften - detta får du (och andra):

Kyrkans budskap

En kraft och motkraft i samhället

Du är älskad, du är värdefull och det finns
ett evigt liv. Det är kärnan i det kristna budskapet.

Behovet av eftertanke är större än någonsin i vår tid. Kyrkan vill vara en motkraft till
ökande prestationskrav, konsumtion och
miljöförstörelse. Det diakonala arbetet vänder sig särskilt till utsatta och ensamma
människor.

Viktiga händelser i livet
Dop, konfirmation, vigsel och begravning
är viktiga händelser i livet. Svenska kyrkans olika gudstjänster ger möjlighet till
eftertanke och gemenskap.

Solidaritet genom
internationellt bistånd
Svenska kyrkan arbetar aktivt med solidaritet och bistånd världen över, både i akuta
katastrofinsatser och på längre sikt i olika
hjälpprojekt.

En öppen och demokratisk folkkyrka
Svenska kyrkan är en rikstäckande, öppen
folkkyrka med rum för alla, både sökare
och troende. Den vilar på demokratiska
grunder och du får rösta från 16 års ålder.

Hjälp i nödsituationer
Om du vill samtala om livsfrågor eller drabbas av en personlig kris finns Svenska kyrkans medarbetare till för dig. Präster och
diakoner har tystnadsplikt och via tel 112
når du jourhavande präst. Kyrkans församlingar och medarbetare är väl rustade för
att ta hand om drabbade och anhöriga vid
kriser och katastrofer.

Månghundraåriga kulturskatter
Svenska kyrkans kapell och kyrkor utgör
ett unikt kulturhistoriskt arv. De tillhör Sveriges mest besökta turistmål.

En av de största folkrörelserna
Kyrkans körverksamhet och musikliv är
omfattande. Här kan du delta och hitta en
gemenskap för livet. Kyrkans barn- och
ungdomsarbete samlar hundratusentals
unga i sin verksamhet.

Svenska kyrkan i utlandet

I kyrkoavgiften ingår också den begravningsavgift som alla, oavsett om man tillhör Svenska

Vill du bli medlem eller vill veta mer, kontakta
församlingsexpeditionen, tel 0411-672 60.

Svenska kyrkan i utlandet finns på ett 40-tal
platser i världen. Här kan du få en stunds
stillhet, dricka kaffe, samtala och få hjälp i
krissituationer.

kyrkan eller ej, betalar.
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Regnbågsflaggan
- är det något för vår kyrka?
I alla tider har kyrkan och kyrkorummet velat vara, och även fungerat
som, en fristad för den som behövde
skydd och säkerhet. Kyrkans tjocka
väggar har skyddat från angrepp, krig
och brand. Den som var på flykt kunde
få en stunds välbehövlig vila och kanske lite mat, innan flykten fortsatte. De
stridande och bråkande bönderna fick
under högmässan lämna sina vapen
i ”farstun” för att i lugn och ro kunna
lyssna på Guds ord och mötas som
jämlikar vid nattvardens bord. Listan
på exempel kan göras lång på situationer då kyrkan har ställt upp på de
utsatta människornas sida.

Färgerna symboliserar:
röd - livet, orange - helande, gul - solen,
grön - naturen, blå - harmoni, lila - Anden.

or” är ett bibelord som är hämtat från
Jakobs brev 2:1.
”Det uttrycker den jämlika människosyn som präglar kyrkan, och påminner
om vårt ansvar i samhället och i världen.”
Utifrån detta, att kyrkan alltid fungerat
som ett skydd för den värnlöse och att
kyrkan är bärare av budskapet att alla
människor är skapade lika, till Guds
avbild, är tankesteget till regnbågsflaggan inte särskilt långt. Regnbågsflaggan står idag för respekt för medmänniskor och tolerans. Regnbågsflaggan
kom till på 1970-talet, men symboliken
med regnbågen som tecken för något
som är gott och kärleksfullt är betydligt
mycket äldre än så.

Än idag särbehandlas och utsätts
människor för kränkningar och kyrkan
försöker på olika sätt åskådliggöra
detta. I Stockholms stift har biskop
Eva Brunne tagit valspråket ”Gör inte
skillnad på människor” utifrån följande
motivering: ”Det finns en värld som behöver oss, vår solidaritet, våra pengar
och inte minst våra ögon och våra röster. Och vi måste våga ropa ut vår avsky mot det som gör skillnad på människor och inte låta oss tystas i kampen
för människovärdet. Och vi gör det
med Guds hjälp. Vi tror på människors
värdighet och lika värde, oavsett vilket
land vi är födda i och vilket kön eller
vilken ålder vi har. Och oavsett hur vår
sexuella orientering tar sig uttryck, eller om vi har någon funktionsnedsättning.” ”Gör inte skillnad på människ-

Efter syndafloden och Noas ark i Bibelns nionde kapitel (1 Mos 9:13) står
regnbågen omnämnd som en löftesbåge spänd över himlen. Den visar
på det löfte som Gud gett Noa om att
aldrig mer förgöra människor och djur
genom översvämningar. Den visar på
Guds löfte om att aldrig skada oss
och om att aldrig låta något ont hända
oss. Även i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, återkommer bilden av
regnbågen, nu som en inramning runt
den tron där Jesus Kristus sitter på
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domens dag och ska döma levande
och döda (Uppb 4:3). I Skårby kyrkas
tak, framme i koret, är denna situation
återgiven med Jesus sittande på regnbågen, målad på 1400-talet.

Regnbågsflaggan står för mångfald
och stolthet (eng. ”pride”) hos homosexuella, bisexuella och transpersoner
med även för respekt för medmänniskor och tolerans. Flaggans upphovsmakare heter Gilbert Baker och han
skapade flaggan på 70-talet i USA.
Det dröjde dock till slutet av 70-talet
(1978) innan flaggan för första gången
visades upp offentligt. Detta skedde i
San Fransisco på Pride. (http://www.
varldensflaggor.se/regnbagsflaggan.
html)

På hemsidan ”Världens flaggor” kan
man läsa följande text om flaggan:
Regnbågsflaggan, som även kallas
Prideflaggan, är en väldigt stark och
vanlig symbol i HBTQ-rörelsen. HBTQ
är en förkortning av Homo, Bi, Trans
och Queer.

Vi vill inte göra skillnad på människor.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna
hit, till våra kyrkor, våra verksamheter
och vår församling. En ordlös, men
kraftfull, inbjudan skulle kunna vara
att låta regnbågens tecken om att Gud
aldrig ska skada oss, utan vill oss väl,
få vaja i vår flaggstång. Den ropar:
kom som du är, var den du vill och var
stolt – du är skapad till Guds avbild!

Gravsmyckningskaffe

SECOND HAND
-försäljning

serveras i Skårby, Marsvinsholm,
Snårestad och Vallösa kyrkor
fredagen den 4 november
kl 10:00 -16:00.

av barnkläder och leksaker
lördagen den 17 september
kl 9:30 - 11:00
i Skårby Församlingshem.

Samtliga kyrkor hålls öppna för
ljuständning och enskild andakt
under Allhelgonahelgen mellan
kl 10:00 - 16:00.

Välkomna till oss!
hälsar Kyrkis
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Höstfest för
församlingens seniorer
Vi hälsar alla församlingsbor som är födda 1951 eller tidigare
välkomna till en trevlig eftermiddag med musikunderhållning.
Vi börjar med lunch kl 12:30 och därefter blir det underhållning med
efterföljande kaffe och hembakat ordnat av våra syföreningsdamer!

Välkomna till Skårby församlingshem
torsdagen den 29 september kl 12:30 – 16:00
Obs: anmälan senast den 19 september till församlingsexpeditionen,
tel 0411-672 60 eller ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se

Dags att köpa nya glasögon?
Ge oss dina gamla!
Lions i Sverige har skrivit ett samarbetsavtal med den ideella
föreningen Vision For All. De arbetar med glasögoninsamling där de
mäter upp glasens styrka, klassificerar dem och åker ut i världen
och provar ut dem till behövande medmänniskor. Vi får nu möjligheten att hjälpa till!
Kom med dina uttjänta glasögon (vanliga glasögon, läsglasögon, solglasögon) till
expeditionen i Skårby. Lions Club Sjöbo hämtar dem, tar hand om dem och skickar
dem vidare till Vision For All.
Bra att veta: Lions Club Sjöbo tar också emot alla sorters kläder och skor som är hela
och rena. Du kan lämna kläder och skor på expeditionen i Skårby.

Stiftelsen Otto och Emma
Centervalls Minnesfond
Ansök senast den 28 oktober under adress:
Kyrkoherden i Ljunits församling,
Skårby kyrkoväg 196, 271 91 Ystad.
Märk kuvertet
”Centervalls Minnesfond”
För information ring
kyrkoherde Christina Täljemark,
tel. 0411-672 61 eller 073-311 92 80

Fondmedel kan sökas till funktionshindrade barn och ungdomar inom eller med anknytning till tidigare Balkåkra, Snårestads
och Skårby församlingar.
I brist på sökanden från nämnda församlingar kan även funktionshindrade barn och
ungdomar från andra orter i kommunen
komma ifråga.
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Min tid vid SÄPO
Lördagen den 22 oktober kl 9:00 har
vi frukostföreläsning i Skårby församlingshem med förre SÄPO-inspektören
John-Erik Hahne som bland annat
tjänstgjort som livvakt åt Olof Palme
och Ingvar Carlsson.
Eftersom det i år är 30 år sedan mordet
på Olof Palme så väcks många tankar
och frågor igen. Några av dessa kommer John-Erik att anknyta till under sin
föreläsning.

Frukostbiljett
säljs på expeditionen eller
via Swish och
kostar
50 kr/person.
Endast förköp.
Swisha
belopp, antal
biljetter och
namn till
123 626 2299.
Vi ses till en spännande föreläsning!

Jakten på den försvunna räven
Upptäckargudstjänst söndagen den 9 oktober
kl 10:30 i Skårby kyrka.
Efteråt bjuds det på enkel lunch
i församlingshemmet.
Inbjudan kommer att skickas ut till
församlingens barn i åldrarna 4-7 år,
men så klart är alla välkomna!

”Vi sätter oss i ringen…”

Ta detta tillfälle i akt att ge både dig
och ditt barn en extra rofylld stund.
INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS!

Detta är en grupp för er med barn i åldern 0-9 månader.
Vi träffas vid 9 tillfällen, med start onsdagen den 31 augusti kl. 9.00 i Skårby församlingshem. Under knappt en
halvtimme sjunger vi enkla och lugna
sånger samtidigt som du vaggar och
klappar om ditt barn. Efteråt fikar vi (till
självkostnadspris) tillsammans med
kyrkisgruppen som då är på ingång.

Plats: Skårby församlingshem
Tid:
Onsdagar
kl 9.00-10.30,
vecka 35-43
Ålder:
0-9 månader
9
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I Skårby församlingshem om inget annat anges
Ytterligare information finns på vår hemsida

Kyrkis

Nallegudstjänst

varje tisdag
kl 13:30-15:30
och varje onsdag
kl 10:00-11:30

söndagen den 11 september
kl 10:30
i Vallösa kyrka.
Barnkörerna medverkar.

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

Babysång
onsdagar
kl 9:00-10:30
vecka 35-43

körledare Anna-Maria

Barnkören
Tisdagsgänget åk 3-6
tisdagar
14:45-15:30
Svarteskolan

Samtalsgrupp
tisdagar kl 19:00-21:00
11 okt, 8 nov, 6 dec

körledare Susanne
0411-693 33, 073-362 33 29
susanne.holmstrom@svenskakyrkan.se
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Melodin och Harmonin

med överraskning
till kaffet
torsdagar
kl 12:00-13:30
15 september
13 oktober
10november

andakt på boendet i Svarte
Harmonin – näst sista onsdagen
i månaden kl 14:30
Melodin – sista onsdagen
i månaden kl 14:30

Sjörups kyrkliga
syförening

Stämbandet

för information kontakta
Christina Täljemark
0411-672 61

Kören för alla som tycker om att sjunga.
Inga förkunskaper behövs, det viktigaste
Skårby kyrkliga
är att vi har kul tillsammans.
syförening
Körledare Anna-Maria
träffas
första
onsdagen i månaden
Tisdagar kl 16:00-17:30
kl 13:30,
kontaktperson Anita Johansson 0411-711 00

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

AdventEvent
traditionellt julpyssel med moderna inslag
lördagen den 19 november kl 13:00-16:00
Avslutning i Skårby kyrka kl 16:00
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Kyrkliga handlingar
Döpta

Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling…
Marianne Ellinor Meijer Annerfeldt, Svarte
Love Oskar Jonas Bergman, Kållereds församling
Agnes Emilia Markusdotter Wahlberg, Svarte
Carl Bengt Larsson Wahlberg, Göteborgs Annedals församling
Engla Victoria Olsson, Marsvinsholm
Ebbe Mikael Larsson, Ystads församling
Gabriel Oscar Nicholas Bäckström, Svarte
Edvin Carl Erik Lindberg, Bjäresjö
Mathiss Emil Lars Travert, Skårby
Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem nu och alltid.

Konfirmerade
Vi ber för dem som konfirmerats
Ellen Holmgren, Rynge
Anton Bockman, Karlsborg
Sonja Persson, Svarte
Moa Sjögren, Balkåkra
Oscar Albertsson, Svarte
Albin Andersson, Hassleholmen
Elsa Andersson, Svarte
Axel Björklund, Svarte
Oliver Greij, Svarte
Sara Hansson, Svarte
Simon Kjellberg, Svarte
Cornelia Lund, Svarte
Albin Persson, Snöftarp
Johanna Svensson, Skivarps församling
Sara Ek Svensson, Svarte
Hilda Thor, Skivarps församling
Fanny Kupsu Wegard, Svarte
Vandra med dem genom livet
och hjälp dem att dag för dag leva i sitt dop.
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Vigda

Gud, tack för kärleken och gemenskapen
mellan människor.
Vi ber för dem som ingått äktenskap…
Marie Björk och Alexander Jersgren, Skurups församling
Cecilia Nilsson och Olov Nordgren, Malmö S:t Johannes församling
Tilde Henriksson och Martin Jensen, Malmö S:t Petri församling
Linda Feldt och Jeppe Simonsen, Stora Köpinge församling
Hanna Clausson och Edvinas Peciulis, Ängelholms församling
Isabella Fofic och Rickard Wannstam, Villie församling
Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans.

Begravda

Gud, du bär oss i liv och död. Vi minns och tackar för…

Foto: Jan Elfström/IKON

Hanna Barbro Uhler, Sjörup
Gud, vi ber för dem som sörjer. Låt din tröst bära.
Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.
Amen

Pilgrimsvandring
Söndagen den 30 oktober kl 8:00
samlas vi för en kort andakt i Skårby kyrka,
därefter ger vi oss ut på pilgrimsvandring till
Snårestads kyrka där vi firar
pilgrimsmässa tillsammans ca kl 10:30.
Hålltider:
Skårby kyrka kl 8:00
Marsvinsholms kyrka kl 9:00 (cirkatid)
Snårestads kyrka kl 10:30
Toaletter finns vid kyrkorna.

Kom och gå med Gud
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Gudstjänstkalendern
Söndag 4 september
11.00
15 e trefaldighet
Skårby
		
		

Mässa
Avtackning av kyrkvaktmästare
Viola Johansson, anmäl till lunch
i förs.hemmet senast 26/8

Söndag 11 september
16 e trefaldighet

10.30
Vallösa

Nallegudstjänst
Barnkörerna

Söndag 18 september
17 e trefaldighet

10.30
Bjäresjö

Mässa

Söndag 25 september
18 e trefaldighet

10.30
Snårestad

Mässa		

Söndag 2 oktober
Den helige Mikaels dag

10.30
Skårby

Gudstjänst med små och stora
Dopfest för barn döpta 2015

Söndag 9 oktober
10.30
Upptäckargudstjänst för barn 4-7 år
Tacksägelsedagen
Skårby
Lätt lunch i förs.hemmet
		
18.00
Skördevesper
Vallösa
Kyrkokören, välkomnande av konfirmander
		
LRF bjuder på grillad korv
Söndag 16 oktober
21 e trefaldighet

14.00
Skårby

Gudstjänst
Stämbandet, kaffe och underhållning		
i förs.hemmet - SPF:s kyrksöndag

Söndag 23 oktober
22 e trefaldighet

10.30
Bjäresjö

Mässa

Söndag 30 oktober
10.30
23 e trefaldighet
Snårestad
		
		

Pilgrimsmässa
Avslutar pilgrimsvandringen
från Skårby 08.00
via Marsvinsholm 09.00
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Lördag 5 november
Alla helgons dag

10.30
Vallösa

Mässa
Stämbandet

Söndag 6 november
16.00
Söndagen e alla helgons dag

Minnesgudstjänst med ljuständning
Marsvinsholm Kyrkokören

Söndag 13 november
18.00
Söndagen f. domssöndagen Bjäresjö

Taizémässa i Södra kapellet
Kyrkokören och Stämbandet

Lördag 19 november
13.00
		
		
17.00
Skårby

AdventEvent
Adventspyssel i förs.hemmet
för små och stora, fika
Avslutning i kyrkan

Söndag 20 november
Domssöndagen

10.30
Snårestad

Mässa

Söndag 27 november

10.30
Marsvinsholm

Adventsmässa
Kyrkokören och Stämbandet

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

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

Samarrangemang med

sensus

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.
Pris: 20 kronor per person och per
enkel resa. Barn mellan 0 och 18 år
åker gratis. Vi ses!

Nu kan du ta en kyrktaxi till våra
gudstjänster och verksamheter, som
till exempel Kyrkis, Höstfesten och
soppluncherna.
Ring Taxi 58 Ystad
0411-58 58 58
och boka
din resa.
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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 073-311 92 87
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, 073-249 15 86
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 (tjänstledig)

Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Christina Täljemark
www.ystadtryck.se
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