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Ljus i advent
Decembermörkret tätnar omkring oss.
Men mitt i mörkret faller det in en strimma av ljus.
Då, mitt i det tätnande mörkret som en
trotsig protest, tänds en stjärna. Och vi
värjer oss mot mörkret och kylan omkring oss genom att tända ljus i massor. Vi frossar i stjärnor och stakar som
lyser i fönstren och klär träd och buskar med ljusslingor. Visst är det härligt!
I mörkret finns ljus. Vi behöver det! För
det finns inget mörker som är så stort
att inte ett litet ljus kan lysa upp.

Vi behöver värme och vi behöver ljusens varma sken. Vi behöver en motvikt till kylan och mörkret utanför och
lysrörens kalla sken inomhus. Vi behöver ljusen som påminner oss om barndomens jular, om Luciatågen och om
stämningen i klassrummet, när alla,
både de snälla och stygga barnen,
tände sina bänkljus och fröken eller
magistern läste en julsaga. Ljuset som
bevisar att mörkret och ondskan och
krig och konflikter aldrig ska få sista
ordet.

Om du söker bakåt i minnet, så finner
du kanske en liten flicka eller pojke i en
skolbänk och ett ljus på bänken, som
tänds varje morgon ända fram till jullovet medan fröken eller magistern läste
en julberättelse.

Vi behöver ljus i Advent!
Profeten Jesaja skriver om Ljuset, som
ska födas in i världen:
Det folk som vandrar i mörkret ser ett
stort ljus, över dem som bor i mörkrets
land strålar ljuset fram.
Stöveln som bars i striden och manteln
som fläckats av blod, allt detta skall
brännas, förtäras av eld.
Ty ett barn har fötts, en son är oss
given. Väldet är lagt på hans axlar, och
detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte,
Evig fader, Fredsfurste.
(Jesaja 9:2, 5-6)

Går du vidare i minnet möter du kanske tonåringen i dig och minns den
där julen när ljuset brunnit ut. När du
upptäckte att iskristallens mystiska
mönster inte varade för evigt. När du
insåg att mammas famn blivit för liten
och att pappa inte hade svar på alla
dina kritiska frågor. Och att klassföreståndaren inte längre påminde dig om
att ta med ljus och ljusstake till skolan.
Men längtan efter ljuset kommer vi aldrig ifrån. Vi behöver allt detta som ljuset symboliserar: Lugn och kärlek och
fred och ömhet. En ljuslåga i en mörk
och hotfull värld, där ingenting tycks
vara riktigt tryggt och säkert.

Jag önskar Dig en välsignad advent och jul med
mycket ljus och värme!
Christina Täljemark
kyrkoherde
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Ny vaktmästare
i Skårby

Odeth hälsar:

Stafettpinnen är nu lämnad vidare från
Skårbys tidigare kyrkvaktmästare Viola till nuvarande: Odeth Stamsnijder.
Odeth har ett genuint intresse för växter och miljö, hon har många nya idéer
samtidigt som hon värdesätter kyrkans
kulturarv och vår historiska miljö. På
fritiden designar hon trädgårdar, hon
arbetar både med nyanläggningar och
uppväxta trädgårdar.

Tack, Stefan, för att du hittade ett så
bra arbetsställe för mig, när du kom
med annonsen. (Stefan Mårtensson
som jobbar i Villie församling.) Jag
hade aldrig förväntat mig att jobbet
skulle passa så bra överens med mina
önskningar.
Nu ska jag inte skryta, men jag är stolt
över att vara en del av detta arbetslag.
De är underbara och vi har kul tillsammans.

När jag frågade henne om hon hade
husdjur, så svarade hon leende: ”vi har
200 kor, men det är ju inte ’husdjur’ direkt.” Efter att ha pratat med Odeth kan
du vara säker på att gå där ifrån med
ett leende på läpparna. Hon är en naturlig glädjespridare som har lätt för att
få kontakt med både vuxna och barn.
Och det märks att hon älskar barn!

Viola <3 tack för att jag har fått ta över
ditt arbete, det betyder mycket. Jag lovat att jag ska göra mitt bästa för att
inte förlora den.
Kort om mig själv: jag är 25 år, född
och uppvuxen i Danmark och har nederländska föräldrar. Sverige är väldigt
vackert och jag är fascinerad av växter. Jag började jobba här i början av
september och mitt namn stavas

Ljunits församling och vi i arbetslaget
hälsar dig varmt välkommen, Odeth! Vi
ser fram emot att få fortsätta lära känna dig och se dina gröna fingrars verk
årstid efter årstid.

Odeth Stamsnijder =D

/Eva H Olsson
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Frukostföreläsning lördag 8 april 2017
kl 9:00 i Skårby församlingshem med

Marianne Mörck
Biljetter säljs på expeditionen i Skårby
eller via Swish och kostar 70 kr/person.
Endast förköp. Swisha belopp, antal biljetter och namn
till 123 626 2299. Vi ses till en underhållande frukostföreläsning!

Jul och nyår i Ljunits församling
Lördag 24 december
Julafton

10:30
Vallösa kyrka

Julbön vid krubban
Barnkörerna, körgrupp och solister

23:30
Bjäresjö kyrka

Julnattsmässa
Sång: Johan Wikström

Söndag 25 december
Juldagen

7:00
Marsvinsholms kyrka

Julotta
Kyrkokören, trumpet: Anders Björk

Måndag 26 december
Annandag jul

16:00
Skårby kyrka

Julens budskap i ord och ton
Sång: Sofia Törncrantz

Lördag 31 december
Nyårsafton

16:00
Snårestads kyrka

Nyårsbön
Sång: Anna-Maria Hagemann och Emma Nehrer

Söndag 1 januari
Nyårsdag

16:00
Förbönsgudstjänst
Bjäresjö kyrka		

Fredag 6 januari
Trettondedag jul

16:00
Vallösa kyrka

Musikgudstjänst
Kyrkokören, Stämbandet och Barnkörerna
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Kyrktaxi

Kyrkis, Babysång, AdventEvent, frukostföreläsning, körerna, gudstjänst, Holiday
happenings, sopplunch – ta en taxi!
Du som bor i Ljunits församling kan ta
taxi till våra verksamheter och gudstjänster för 20 kronor enkel resa.
Barn under 18 år åker gratis.
Gör så här:
Ring Taxi 58 Ystad 0411-58 58 58 och
boka din resa.
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.
Vi ses!
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”Det är mer som förenar än som skiljer åt”

Måndagen den
31 oktober var
det tid för högtidlighållandet
av 500-årsminnet av reformationen.
Påve Franciskus besökte
Lunds domkyrka och Malmö
Arena. I Domkyrkan firades Foto: Alex & Martin/IKON
en gemensam och på alla sätt historisk
gudstjänst där både katoliker och lutheraner deltog.
Tillsammans under namnet ”Together
in hope, from conflict to communion” har
Vatikanen och Lutherska världsförbundet arbetat fram fem uppmaningar eller
åtaganden som vi nu gemensamt ska
arbeta för och sträva mot. (Läs mer på
https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/fragor-och-svar-om-pavebesoket-ilund ) Undertecknandet av dessa blev
gudstjänstens höjdpunkt som möttes av
stående ovationer och jubel i Domkyrkan.
Ärkebiskop Antje Jackelén sa: ”Nu
kan vår ekumeniska resa fortsätta. Det
är mer som förenar än som skiljer åt.”
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Foto: Marie Renaux/LWF

På tisdag förmiddag den 1 november firade påven en katolsk mässa på
Swedbank Stadium i Malmö tillsammans med 10.000 deltagare från när
och fjärran.

Foto: Anna-Karin Olsson
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Vem var reformationens
Martin Luther?
Martin Luthers idéer under 1500-talet
har stor betydelse för Svenska kyrkan av idag. Han var kritisk mot vissa
inslag i kyrkans liv och startade det
som kom att bli den protestantiska
reformationen.

Strax därpå
inträdde han
därför i augustinerordens
kloster i Erfurt
och hans juridikstudier lades åt
sidan för gott.

Martin Luther föddes 1483 i Eisleben i
kurfurstendömet Sachsen i nuvarande
Tyskland. 1525 gifte han sig med Katharina von Bora, till vardags kallad Käthe. Hon hade, motiverad av den teologi
Martin Luther kom att utveckla, lämnat
klosterlivet ett par år tidigare. Paret fick
ett gott äktenskap och sex barn tillsammans. Två av deras döttrar dog sorgligt
nog redan som barn. Martin Luther avled 1546 under ett besök i Eisleben och
Käthe sex år senare.

Biktade sig i sex timmar
Martin Luther levde som munk i nästan
20 år. Under sin klostertid kämpade han
med den ångestfyllda skräck som kommit att beskrivas som hans anfäktelser.
För att förstå Luthers kamp måste man
vara medveten om att både Gud och
djävulen var högst påtagliga realiteter
för människor som levde på 1500-talet. Luther gjorde allt han kunde för att
behaga Gud och undvika att falla i djävulens händer. Han försökte vara en
exemplarisk munk och kristen men upplevde ständigt sin egen oförmåga. Hans
syndabekännelser blev därför många
och långa. Det berättas att Luther en
gång biktade sig sex timmar i sträck.
Luthers överordnade och själasörjare
Johann von Staupitz tyckte att Martin
Luther ibland bekände småsaker. Han
menade att Luther skulle må bra av att
få något annat att tänka på än sig själv
och uppmuntrade en akademisk karriär.
1512 blev Luther teologie doktor och
strax därpå professor i bibelvetenskap
vid universitetet i Wittenberg.

Hjälp, heliga Anna, jag vill bli munk!
Som tonåring hade Martin Luther flyttat
till Erfurt för att läsa juridik. Ett av hans
besök hos föräldrarna, som då bodde i
närbelägna Mansfeld där hans far arrenderade smältverk och koppargruvor,
skulle bli livsavgörande.
På återresan till Erfurt hamnade han i
ett våldsamt åskoväder. En blixt slog
ner alldeles i närheten. Han blev fruktansvärt rädd och ropade till Sankta
Anna, Jesu mormor och gruvarbetarnas
skyddshelgon: ”Hjälp, heliga Anna, jag
vill bli munk!”
Martin Luther överlevde åskovädret och
uppfattade sin bön som ett löfte som
han inte kunde bryta.
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Protesterade mot avlatshandeln
Några år senare, 1517, offentliggjorde
professor Luther en skrift med 95 teser
mot dåtidens avlatshandel. Enligt traditionen skedde detta bland annat genom
att han spikade upp texten på porten
till slottskyrkan i Wittenberg. Porten användes nämligen som universitetets anslagstavla. Skriften hade han dessförinnan skickat till sin ärkebiskop, Albrecht
av Mainz. Innehållet blir begripligt mot
bakgrund av Luthers egna anfäktelser
och hans erfarenheter som biktfader.
Han protesterade mot den tolkning av
avlaten som ärkebiskopen gjort för att
gynna försäljningen av avlatsbrev.
Luther menade att den inte överensstämde med kyrkans vedertagna lära.
Kyrkans vedertagna lära angav att avlat
endast innebar att straff i form av botgöring eller rening i skärselden efterskänktes. Albrecht av Mainz försökte istället få folk att tro att de kunde köpa sig
förlåtelse och i förlängningen en plats
i himmelriket genom att betala för avlatsbrev, något som innebar att de inte
behövde bekänna sina synder.

att betala av sin skuld till påven.
Utan att veta om detta agerade Martin
Luther utifrån sina erfarenheter som
biktfader i Wittenberg. Han var djupt berörd av den oro och ovisshet som han
ibland mötte hos fattiga människor som
inte hade råd att köpa avlatsbrev. Han
var dessutom djupt bekymrad över den
överlägsna attityd som han ibland mötte hos människor som menade att de
inte behöver bikta sig eller utföra någon
botgöring eftersom de hade köpt avlatsbrev.
Albrecht av Mainz svarade aldrig på
Luthers 95 teser men han lät skicka
dem till Rom. Där påbörjades en långsam process som med tiden kom att
leda till att Luther uteslöts ur den kyrkliga gemenskap som påven hade makt
att reglera. Under åren som följde efter
tesernas uppspikande fick Luther vid
ett flertal tillfällen vidareutveckla och
försvara sina läromässiga ställningstaganden inför kyrkliga och världsliga
potentater.
av Karin Johannesson, präst,
universitetslektor i religionsfilosofi
och docent vid Uppsala universitet.

Tog de fattigas parti
Det låg ekonomiska överväganden
bakom ärkebiskopens önskan om en
blomstrande avlatshandel. Albrecht av
Mainz var skyldig påven pengar sedan
han hade köpt sig rätten att vara biskop
i två stift samtidigt. Påven och ärkebiskopen hade kommit överens om att de
båda skulle dela på de inkomster som
försäljningen av avlatsbrev genererade. Påven kunde använda sin andel för
byggandet av Peterskyrkan och ärkebiskopen kunde använda sin andel för
8
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Vad hände när Luther spikade sina teser?
Luthers hammarslag på kyrkporten i Wittenberg blev början på något mycket mer
än en akademisk diskussion om avlatsbreven. Hans 95 teser ledde till stora förändringar inom både kyrkan och politiken.

var en villolärare skulle bevisa detta genom
att enbart hänvisa till Bibeln. Det blev allt
tydligare att bibelordet var den enda auktoriteten i lärofrågor enligt Luthers sätt att se
på saken.
Hela kyrkan har nycklarna
I samband med en betydelsefull akademisk
diskussion i Leipzig 1519 blev det uppenbart
att konflikten mellan Martin Luther och det
kyrkliga etablissemanget i Rom inte i första
hand gällde avlatens teologi utan påvens
ställning i kyrkan.
Luther framhöll att det inte var påven ensam utan hela den kyrkliga gemenskapen
som förfogade över de så kallade löse- och
bindenycklarna, det vill säga möjligheten
och uppgiften att befria människor från den
skuld som synden har genererat. Luthers
uppfattning delades inte av påven och de
teologer som tänkte som han.

Porten
till slottskyrkan i Wittenberg användes som
universitetets anslagstavla. Därför är det inte
konstigt om det var här som Martin Luther
spikade upp sina 95 teser. Enligt traditionen
skedde detta den 31 oktober 1517. Luther
ville få till stånd en diskussion om försäljningen av avlatsbrev. Mot betalning efterskänkte
kyrkan syndastraff i form av botgöring här på
jorden eller rening i skärselden efter döden.
Med tiden skulle det visa sig att Luthers hammarslag på porten till slottskyrkan i Wittenberg blev upptakten till något betydligt mer
omfattande än den akademiska diskussion
som han efterlyste.

Bannlyst av påven
1520 kungjorde påven Leo X att Luther skulle bannlysas om han inte tog tillbaka det han
hade sagt. Den skrivelsen brände Martin
Luther och hans vänner upp under en samling strax utanför en av stadsportarna i Wittenberg. Påven gjorde därför 1521 verklighet av sitt hot och bannlyste Martin Luther.
Han uteslöts alltså ur den kyrkliga gemenskap som påven menade att han kunde reglera. Därigenom hade kyrkans makthavare
sagt sitt om Martin Luther och hans teologi.
Den högsta världsliga makthavaren, det
tysk-romerska rikets kejsare, uppmanade Luther att ta tillbaka det han sagt. Det
skedde i samband med ett riksdagsmöte i
Worms samma år. Luther upprepade att han
inte tänkte göra detta förrän någon övertygat honom om att det han sa stod i strid med
bibelordet.

Endast Bibeln gäller
Luther kallades 1518 till ett möte med kardinalen Cajetanus i Augsburg. Kardinalen
uppmanade Luther att återkalla det han
hade skrivit. Luther uppmanade i sin tur
kardinalen att sluta hänvisa till påvliga befallningar i sina försök att argumentera för
uppfattningen att Luther hade fel. Påvliga
påbud kan nämligen vara mänskliga och felaktiga bestämmelser. Luther ville istället att
kardinalen och andra som ansåg att Luther
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Fredlös men beskyddad
Kejsaren Karl V förklarade Luther ”i rikets
akt”. Det betydde att han liksom påven ansåg att Luther spred villoläror. Genom kejsarens kungörelse blev Luther en rättslös
flykting i sitt eget land. Det var fritt fram att
döda honom ostraffat.
Men under beskydd av kurfurstarna Fredrik
den Vise, Johan den Beständige och Johan
Fredrik den Ädelmodige kunde Luther fortsätta sin verksamhet som universitetslärare,
författare och predikant med Wittenberg
som bas. Genom de nyuppfunna tryckpressarna och genom blivande präster som under sin studietid reste till Wittenberg för att
lyssna till Luthers föreläsningar spreds hans
teologiska tänkande. Olaus Petri från Sverige var en av de studenter som på plats inspirerades av Luthers undervisning.
Fram till sin död strävade Martin Luther efter
att reformera den kyrka som han själv var en
del av. Hans ambition var aldrig att starta en
ny kyrka. Att reformera betyder att återge något dess ursprungliga och äkta form. Luthers
reformationslängtan delades sedan flera århundranden av andra inflytelserika kyrkliga
företrädare som också kritiserade kyrkans
ohanterliga och uppblåsta organisation.

hjälpa människor att ta emot syndernas
förlåtelse och leva i en tillitsfull relation till
Jesus. Precis som många framhåller idag
menade man att kyrkan ständigt måste reformeras, det vill säga återupptäcka och
återföras till sina egna hjärteangelägenheter.
Passade nationalstatens intressen
Att Luthers 95 teser kom att resultera i en
schism inom den västerländska kristenheten beror inte bara på teologiska meningsskiljaktigheter utan också på politiska hänsynstaganden. Världsliga makthavare som
ville reducera påvedömets inflytande över
det egna landområdet fann i Luthers teologi
stöd för åtgärder som innebar att kontakterna med Rom kunde minimeras. Exempelvis
kom Gustav Vasa, som hade blivit kung i
Sverige 1523, att få en avgörande betydelse
för reformationsskeendet i Sverige.
Slutlig brytning 1593
Vid den riksdag som Gustav Vasa sammankallade i Västerås 1527 beslöts bland
annat att biskoparnas slott skulle få nyttjas
av kungamakten. Några år senare, 1530,
utsåg kungen Olaus Petris lillebror, Laurentius Petri, till ärkebiskop i Uppsala utan att
inhämta påvens godkännande.
Vid ett möte i Uppsala 1536 omtalas en möjlighet för präster att gifta sig om kungen ger
sin tillåtelse, något som stred mot dåvarande
kyrkliga lagar. 1593 fattade kyrkan i Sverige
beslut om att bejaka den augsburgska bekännelsen, ett mycket viktigt lärodokument
inom den protestantiska kristenheten. Allra
senast då kan brytningen med påven i Rom
anses vara ett faktum.

Fler ville se förändring av kyrkan
Det var alltså fler än Martin Luther som
önskade att kyrkan skulle återvända till sin
sanna identitet och låta sig definieras utifrån
sina egna grundläggande dokument istället
för att formas av samma värden och prioriteringar som världsliga makthavare gav uttryck för. Birgitta av Vadstena och Katarina
av Siena kritiserade redan på 1300-talet påvedömets förfall och dess utveckling till en
bricka i ett världsligt maktspel. Erasmus av
Rotterdam och Teresa av Avila var samtida
med Luther. Erasmus kritiserade avlatshandeln och lyfte fram bibelordet som en avgörande prövoinstans för kyrkliga påbud och
traditioner. Teresa ville, precis som Luther,

av Karin Johannesson
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Kyrkliga handlingar
Döpta

Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling…
Margaret Ingegerd Hofman-Bang, Oscars församling
Charlie Melker Waldemar Wendel, Stora Köpinge församling
Freja Anne-Marie Rasmusson, Ystads församling
Vincent Thor Johansson, Ystads församling
Christopher Bilsted Stephensen, Skårby
Minnea Eva Boström Davidsson, Ystads församling
Elfrida Kerstin Viola Olsson, Skivarps församling
Elisa Nelly Sofia Hoffsten, Gussnava
William Nils Fredrik Jönsson Swica, Ystads församling
Angelica Marie Hanna Richard, Villie församling
Oliver Charles Robin Lundell Jönsson, Skårby
Erik Colin Olsson, Vallösa
Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem nu och alltid.

Konfirmerade

Gud, vi ber för dem som konfirmerats
Ida Kragh, Vallösa
Vandra med dem genom livet och hjälp dem att dag för dag leva i sitt dop

Vigda

Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor.
Vi ber för dem som ingått äktenskap…
Diana Antoniusson och Markus Ridell, Vallösa
Johanna Hansson och Jakob Henriksson, Gussnava
Marie
Stålhammar och Stefan Lövenfeldt, Ystads församling
88888888888888888888888888888888888
Erika Hellman och Niklas Göransson, Villie församling
Rebecka Andersson och Ted Persson, Lunds östra stadsförsamling
Emma Andersson och Nicholas Johnson, Sjöbo församling
Emma Lindström och Tobias Falk, Blentarps 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…
Borbala Papp, Svarte
Hans Svensson, Rynge
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 startar vecka 3 (16-20 januari)
Ytterligare information finns på vår hemsida

Rum att mötas i
Kyrkis

Drop-in-dop

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

lördag 25 mars
kl 11:00-15:00
Skårby kyrka

Ljusgudstjänst

Babysång

med barnkörerna
söndag 5 febr
kl 10:30
Snårestads kyrka

onsdagar
kl 9:00-10:30
vecka 3-13

Barnkören

Barnkören

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

Sångfåglarna åk F-2
torsdagar
13:30-14:15
körledare Anna-Maria
Svarteskolan

Svarteskolan
körledare Susanne
0411-693 33, 073-362 33 29
susanne.holmstrom@svenskakyrkan.se
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Sopplunch

Melodin och Harmonin

med kaffe
torsdagar
kl 12:00-13:30
16 februari
16 mars
20 april

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
Kören för alla som tycker om att sjunga.
0411-672 61
Inga förkunskaper behövs,
Skårby
kyrkliga
det viktigaste 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.

AdventEvent

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

Körledare Anna-Maria
Onsdagar kl 19:00-21:00
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Gudstjänstkalendern
Söndag 27 november
10.30
Adventsmässa
1 i advent
Marsvinsholm Kyrkokören, Stämbandet,
		Barnkörerna
Söndag 4 december
2 i advent

10.30
Bjäresjö

Mässa

Söndag 11 december
3 i advent

17.00
Vallösa

Luciagudstjänst
Barnkörerna

Söndag 18 december
4 i advent

10.30
Snårestad

Mariamässa

Lördag 24 december
Julafton

10.30
Vallösa
23.30
Bjäresjö

Julbön vid krubban
Barnkörerna, solister och körgrupp
Julnattsmässa
Johan Wikström, sång

Söndag 25 december
Juldagen

07.00
Julotta
Marsvinsholm Kyrkokören, Anders Björk, trumpet

Måndag 26 december
Annandag jul

16.00
Skårby

Julens budskap i ord och ton
Sofia Törncrantz, sång

Lördag 31 december
16.00
Nyårsafton
Snårestad
		

Nyårsbön
Anna-Maria Hagemann och
Emma Nehrer, sång

Söndag 1 januari
Nyårsdagen

Förbönsgudstjänst

16.00
Bjäresjö

Fredag 6 januari
16.00
Musikgudstjänst
Trettondedag jul
Vallösa
Kyrkokören, Stämbandet,
		Barnkörerna
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Söndag 8 januari
1 e trettondedagen

10.30
Mässa
Skårby		

Söndag 15 januari
2 e trettondedagen

10.30
Snårestad

Mässa

Söndag 22 januari
3 e trettondedagen

18.00
Bjäresjö

Taizémässa i södra kapellet
Kyrkokören och Stämbandet

Söndag 29 januari
4 e trettondedagen

10.30
Vallösa

Mässa

Söndag 5 februari
Kyndelsmässodagen

10.30
Snårestad

Ljusgudstjänst
Barnkörerna

Söndag 12 februari
Septuagesima

10.30
Skårby

Mässa

Onsdag 19 februari
Sexagesima

10.30
Bjäresjö

Mässa

Söndag 26 februari
Fastlagssöndagen

10.30
Vallösa

Mässa
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?
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.

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!
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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
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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