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En vänlig grönska…
Jag vill berätta om en psalm som ligger
mig varmt om hjärtat: nr 201 ”En vänlig grönskas rika dräkt”, skriven av Carl
David af Wirsén (1842-1912) och tonsatt av Waldemar Åhlén (1894-1982).
Det som tilltalar mig med den psalmen
är den härliga melodin, men även att
den rymmer hela livet och hoppet om
det som kommer efter.
Låt mig citera vers 4 och 5:

genom glädje och sorg, sommar och
vinter, så finns Herren Gud (eller Moder Gud) ständigt där, vänd mot mig
och kallar mig kärleksfullt för sin vän:
”min vän är min och jag är hans, vårt
band är oförgängligt”. När sedan mitt
jordeliv tar slut och min kropp åter blir
stoft så ska Gud omplantera mig ”där
intet vissnar mera”. Det är gott.
Men innan jag sätter punkt vill jag landa i psalmens första vers:

Allt kött är hö. Allt flyktar här,
och snart förvissna gräsen.
Hos dig allena, Herre, är
ett oförgängligt väsen.
Min ande giv det nya liv,
som aldrig skall förblomma,
fast äng och fält stå tomma.

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar,
och solens ljus och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunnar sommartiden.

Då må förblekna sommarna glans
och vissna allt fåfängligt;
min vän är min och jag är hans,
vårt band är oförgängligt.
I paradis han, huld och vis,
mig sist skall omplantera,
där intet vissnar mera.

I den livliga och färgglada sommaren
befinner jag mig nu, på mitt köksbord
står ett fång rosa pioner som jag tagit
in från trädgården. De sprider sommarens doft och känsla i köket och får mig
att stanna upp mitt i vardagsbestyren.
Nu får du och jag tillåta oss att bara
vara, inte göra eller prestera. Just nu
är det här vi är, mitt i denna ljuva sommartid. Och så får det lov att vara.

När jag för åtta år sedan förlorade en
nära anhörig blev denna psalm ännu
mera ett personligt tilltal från Gud. Jag
tyckte och tycker att det är så trösterika
ord att höra när livet går sönder och
inte blir som jag tänkt mig. När jag funderar över livets mening, men även när
livet flyter på som vanligt, är det för mig
goda ord att höra. Vad som än händer,

En rikt välsignad sommar och trefaldighetstid önskar jag dig och de dina. Ta
väl hand om er.
Varma hälsningar
Eva H Olsson
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Pilgrimsvandring i heliga trefaldighetstid
Pilgrimsvandra genom kontraktet från
fredag 9 juni till söndag 11 juni. Följ
med hela vägen eller på delar av den.
Kom och gå med Gud.

• Lördag 10 juni från Skårby till Sjöbo,
längs Skåneleden, och stanna över
natten i församlingshemmet i Sjöbo
• Söndag 11 juni från Sjöbo till Öved,
där Insula Trinitatis, premonstratensklostret Treenighetens ö, låg på
medeltiden. Vår förhoppning är att
avsluta vår vandring med en andakt
eller mässa i Öveds kyrka.

Grundtanken bakom Trefaldighetsvandringen i sig är att komma ut i Skapelsen när
den är som skönast. Skapelsens överflöd
skall spegla vem vi själva är, som skapade
och älskade av Gud. Faderns urlängtan efter att se liv omkring sig, Sonens vandring
mellan världarna för att upprätta det fallna
och väcka det döda, och förmedla påskens
sanningar om oss, Andens auktoritet att befria våra gåvor så att vi kan dela dem med
världen. Treenighetsaspekten skall också
handla om att vi är sedda och älskade från
tre håll, så att säga vart vi än vänder oss.
Själva vandringen tänker vi på som en
böneform, en vandring från altare till altare. Vi gör det vi vet att vi djupast vill: sätta
kropp, själ och ande i rörelse; att göra det
tillsammans med andra; att göra det i längtan efter Gud; att inte nöja oss med vetskapen om Skapelsens skönhet utan gå och
söka upp den; att möta det lilla umbärandet
att bara ha med oss vad vi kan bära i en
ryggsäck; att gå under den levande Gudens kärleksblick.
Det finns många mönster vi vill bryta upp
ifrån, och vi tror på att börja om från början,
att ta oss fram på en ny väg på enklaste
möjliga vis - till fots - från den ena punkten
till den andra, på ett sätt som inte bjuder in
till komplicerade resonemang utan öppnar
sig för efterlängtad enkelhet.

Vi har med oss sovsäckar och den
packning vi behöver i övrigt.
Kontaktperson: Jonas Ahlner, präst i St
Köpinge församling
Mail: surrexit.christus@gmail.com
eller på telefon 0705-11 93 37.
Praktisk information om vandringen
genom Ljunits församling:
Fredag kl 19 inleds vandringen vid
Sövestads kyrka. Skårby kyrka står
öppen för andakt när vandrarna anländer. I församlingshemmet erbjuds
kvällsmat och övernattning.
Lördag kl 9 efter frukost inleds vandringen med andakt i Skårby kyrka. Även
du som inte deltar i vandringen är varmt
välkommen att vara med i kyrkan!
Församlingen bjuder på kvällsmat, frukost och möjlighet att göra matsäck till
lördagens vandring. För matens skull
är det viktigt att veta hur många som
går med och hur länge.

Vår plan är att gå
• Fredag 9 juni på kvällen från Sövestad till Skårby och stanna över
natten i församlingshemmet i Skårby

Vi är därför tacksamma om du meddelar detta till Jonas Ahlner, se ovan.
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Konfirmand 2017-2018?
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
tillsammans och du tar ställning utifrån
det samtalet.

Varje år väljer ungdomar i din ålder att
konfirmera sig, i år får du som är född
2003 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?

Läs mer på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/ljunits/konfirmand
Vi ses!?
Varma hälsningar

Eva H Olsson, präst

Frukostföreläsning i Skårby församlingshem
lördag 21 oktober 2017 kl 9:00 med Karin Brunk Holmqvist

Biljetter säljs på expeditionen i Skårby eller via Swish och kostar 70 kr/person.
Endast förköp. Swisha belopp, antal biljetter och namn till 123 499 0917.
Vi ses till en spännande frukostföreläsning!
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Gravstenssäkerhet
Reglerna kring gravstenssäkerhet har
stramats upp framför allt efter en tragisk olycka 2012 då en åttaårig flicka
dog efter att hon fått en lös gravsten
över sig. Runt om i landet har det skett
andra olyckor då gravstenar har fallit
omkull. Efter dessa olyckor har Centrala gravvårdskommittén, Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation och
Sveriges lantbruksuniversitet tagit
fram nationella riktlinjer för vilken belastning en gravsten ska klara av.

eller kontakta expeditionen så skickar
vi den till dig.
Eftersom det är gravrättsinnehavarens
ansvar att hålla gravplatsen i ordnat
och värdigt skick, vilket även omfattar att gravstenen inte utgör något hot
mot säkerheten på kyrkogården enligt
7 kap. 30§ begravningslagen, är det
gravrättsinnehavarens skyldighet att
säkra gravstenen mera permanent.
Efter genomförd provtryckning i Ljunits
församling har berörda gravrättsinnehavare fått ett brev där de uppmanats
att höra av sig till församlingen. Innehavaren har uppmanats att beställa
säkring av gravstenen av något stenhuggeri. Kostnad för att säkra stenen
tillfaller gravrättsinnehavaren.

En säker gravsten ska stå emot minst
35 kg tryck från såväl fram- som baksida. Efter belastningen ska stenen återgå till lodrätt läge eller den lutning den
hade före provet. Läs mer i broschyren
om gravstenssäkerhet, den finns att
ladda ner på församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ljunits/kyrkogard

Begravningsombud
Förutom tillsyn och överprövning utser länsstyrelsen begravningsombud.
Begravningsombudets uppgift är att granska hur församlingen tar tillvara de personers intresse som inte tillhör Svenska
kyrkan. Begravningsombudet är länsstyrelsens förlängda arm vid tillsyn av de kyrkliga
huvudmännen.
Nytt begravningsombud i Ystads kommun
är fr o m 21 feb 2017 t o m 31 dec 2018
Michael Michaelsen
Oskarsgatan 22 B, 271 40 Ystad
michael.michaelsen@ystad.se
telefonnummer: 070-091 74 31
5

LJUNITS FÖRSAMLING

-

Konfirmand
upptakt

est a
f
t
s
Hö
född

söndagen
tember
den 24 sep
kl 10:30
yrka.
i Skårby k

r
niore tidigare
e
s
för
eller en
2
5
r
ag
9
1
onsd ptembe
e
s
0
28
6.0
den 2:30-1
kl 1

Terminss
tart
v 35
för barn
och körverksam
het

r
h-numme
Nya Sw2is017-02-22
fr o m

ar
reläsning
Frukostfö
0917
123 499
opplunch
ika och S
Kyrkis-f
3
16 2
123 004
ller gåva
Kollekt e 2299
123 626

6

Musik
i
Sommarkväll

2017

Ljunits Församling

Ma rsvi ns holm

S når e s ta d

S k å rb y
7

S j örup

B j äresj ö

Välkomna till e
Musik i sommarkväll
Bjäresjö kyrka
den 6 juli kl. 19.30

Kärleksvisor i gospelton
Coastline Singers är en härlig sånggrupp bestående av 8 sångglada
tjejer från Ystad med omnejd. De började sjunga tillsammans redan
2013 i gospelgruppen The Gift och har fortsatt sedan dess.
Programmet är en blandad repertoar med musik av bl.a.
The Beatles, Bob Dylan, Ted Gärdestad m.fl. Naturligtvis blir det
gospel också! Vid pianot: Florence Roth

Sjörups kyrka
den 13 juli kl. 19.30

Musik skall byggas utav glädje
En sommarkväll i musikal, jazz och visornas tecken
Anna-Hanna Rosengren blev klar med sin musikalutbildning
i Göteborg så sent som våren 2017.
Hon har medverkat i musikalen Cabaret på Stockholms Stadsteater
med bl.a. Sarah Dawn Finer, Lill Lindfors och Johan Rabaeus.
Till hösten ska hon spela Fantine i Les Misérables på
Spira i Jönköping. Vid pianot: Gustaf Brandt
8
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Snårestads kyrka
den 20 juli kl. 19.30

Hjärtats musik
Gruppen Duo Amabile har i det här programmet låtit sig inspireras
av Luther, hans hymner, hans texter och hans brev till sin fru,
Käthe. För Martin Luther var musiken en av
Guds största gåvor till sin skapelse.
”Musik ger tröst åt den bedrövade, lugnar och stärker hjärtat”.
Här vävs Luthers tankar samman med egna kompositioner
och musik från olika stilar och tider till en helhetsupplevelse
i Luthers anda. Duo Amabile består av Lena Peterson, sång och
piano och Göran Söderqvist, gitarrer.

Bjäresjö kyrka
den 27 juli kl. 19.30

Mr Dowlands Midnight
Tre fantastiska barockmusiker från Malmö bjuder på ett varierat
program med engelsk renässans- och barockmusik med de mest
älskade sångerna av bland andra Purcell och Dowland.
Medverkande är Martin Vanberg, tenor, Ingrid Andersson,
barockcello, och Fredrik Bock, barockgitarr och luta.
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Allsångscafé
onsdagen den 16 augusti kl. 14.00
i Skårby församlingshem
Vi plockar en färgglad bukett sommarvisor vid allsångscaféet
den 16 augusti. Vi sjunger med hjärtat och sinnet fullt av solsken.
Bland annat kommer vi att möta ljusa sommarnätter i
”Visa vid midsommartid”, ljumma sommarfläktar i
”Vind över vindens ängar” och drömmer om ungdomshyss med
”Fritjof och Carmencita” och många, många andra
kända sommarvisor.

Ljunits församling i samarbete med
10
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Kyrkliga handlingar
Döpta

Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling…
Manda Ellinor Henriksson, Gussnava
Kasper Teoder Åkesson Hedenskog, Bjäresjö
Nils Carl Axel Iacobaeus, Marsvinsholm
Astrid Zelda Maria Löfving, Sövestadsbygdens församling
Noel Ebbe Nils Alm Martinsson, Ystads församling
Wilda Sandra Nicole Andersson, Hunnestad
Alice Hanna Ingbritt Petrusson Erlandsson, Ystads församling
Låt dem växa i tro,
välsigna och bevara dem
nu och alltid.
Amen

Begravda

Signe Jönsson, Stora Köpinge församling
Ola Eng, Svarte
Milbert Hallgren, Gussnava
Inga Grahn, Svarte
Sven Andersson, Ystads församling
Gunhild ”Gulli” Olsson, Ystads församling
Gulli Johnzon, 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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Sommarkysset – tävla och vinn!
Skicka in din färdiga lösning till:
Ljunits församling, Skårby kyrkoväg 196, 271 91 Ystad.
Senast den 31 augusti 2017. Kom ihåg att bifoga namn och adress.
De tre först öppnade lösningarna belönas med bokpriser. Lycka till!
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När man ser det hela lite
grann från ovan…
Dessa tre kyrkor delar en gemensam historia. Ta reda på hur de hänger
ihop i skärmutställningen i Marsvinsholms kyrka.
Kyrkan är öppen dagligen mellan kl 9 och 16.

Flygbilder tagna av fotograf Pär-Martin Hedberg, HioPhoto
Bildrättigheter: Lunds stift
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Gudstjänstkalendern
Tisdag 30 maj

19.00
Bjäresjö
		
		

Musikgudstjänst
70-talshits med Stämbandet. 		
Sven-Anders Sölveborn, trummor.
Gustaf Brandt, piano

Onsdag 31 maj

19.00
Vallösa
		
		

Musikgudstjänst
Pärlor från olika musikscener
med Kyrkokören.
Louise Persson, piano.

Söndag 4 juni
10.30
Pingstdagen
Marsvinsholm
		

Mässa
Barnkörerna, Stämbandet
och Kyrkokören

Lördag 10 juni

9.00
Skårby

Pilgrimsandakt

Söndag 11 juni
Heliga trefaldighets dag

10.30
Snårestad

Mässa

Söndag 18 juni
1 e trefaldighet

10.30
Bjäresjö

Mässa

Lördag 24 juni
13.00
Midsommardagen		

Gemensam friluftsgudstjänst
vid Fredriksbergs gård

Söndag 25 juni
Johannes döparens dag

10.30
Sjörups gamla

Mässa

Söndag 2 juli
3 e trefaldighet

10.30
Skårby

Mässa
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Lördag 8 juli

14.00
Marsvinsholm

Konfirmation med mässa

Söndag 9 juli
4 e trefaldighet

17.00
Balkåkra kapell

Friluftsgudstjänst
Medtag kaffekorg

Söndag 16 juli
Apostladagen

10.30
Snårestad

Mässa

Söndag 23 juli
6 e trefaldighet

10.30
Skårby

Mässa

Söndag 30 juli
Kristi förklarings dag

10.30
Sjörups gamla

Mässa

Söndag 6 augusti
8 e trefaldighet

10.30
Bjäresjö

Mässa

Söndag 13 augusti
9 e trefaldighet

10.30
Snårestad

Mässa

Söndag 20 augusti
10 e trefaldighet

10.30
Skårby

Mässa

Söndag 27 augusti
11 e trefaldighet

18.00
Snårestad

Taizémässa

För eventuella ändringar, se annons i Ystads Allehanda (fredag),
församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/ljunits eller
Facebook www.facebook.se/ljunitsforsamling
Samarrangemang med

sensus

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

Vallösa
Ann Andersson, 0411-672 67

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

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

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

Ordförande i kyrkorådet
Anita Engdahl Johansson, 0411-705 04

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

Ordförande i fastighetsutskottet
Thomas Petersson, 070-485 66 31
Ordförande i kyrkogårdsutskottet
Per Erlandsson, 073-086 01 25
Ordförande i verksamhetsutskottet
Christina Christensson, 0411-606 14

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

Begravningsombud
Michael Michaelsson, 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

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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