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Kyrkoherden har ordet...
Vänner!

ambition som
vi därför
uppmärksammar gudstjänsten.

I skrivande stund har vi precis firat jul
och gått in i ett nytt kyrkoår. Framför
oss ligger nu nästa stora kristna högtid,
påsken.

Med glädje vill jag berätta att vi nu färdigställt ”bokstället” i församlingshemmet i Skårby. Hit är ni välkomna att låna
eller köpa böcker om kristen tro. Se
mer på sid 6.

I slutet av församlingsbladet finner ni
påskens gudstjänster och jag hoppas
att vi får möjlighet att fira dessa tillsammans.

Det känns också bra att vi nu kan bjuda
in till en första samtalsgrupp, som startar under våren. Vi kommer att utgå
ifrån Jakobs brev i Bibeln som erbjuder
fascinerad läsning om andlig mognad.
Intresset är redan stort så det kommer
kanske bli två grupper. Se mer på sid 6.

Som ni säkert kommer att märka är layouten denna gång lite annorlunda.
Tanken är att det ska vara lite tajtare
och att vi därmed ska få plats med mer
innehåll. Hoppas det uppskattas!
Församlingsbladet kommer den här
gången handla ganska mycket om Kyrkans gudstjänst. Att som präst få skriva
om gudstjänsten är en stor glädje. Jag
tror det är med samma glädje som den
förälskade talar om sin käresta eller
som resenären berättar om sin senaste
resa.

Med detta nummer bjuder vi också in
till vår uppskattade frukostföreläsning,
se mer på sid 11. Som vanligt är det
många som vill komma, så var ute i
god tid om ni vill ha biljetter. Frukostföreläsningarna har kanske inte typiskt
kristna program men ändå ämnen som
vi tycker är intressanta och är en viktig
påminnelse om att Kyrkan och kristen
tro handlar om hela livet.

Därför kommer ni i detta nummer få
möta flera texter om gudstjänsten och
vi kommer även att starta en serie där
vi berättar mer om gudstjänstens olika
delar och vad dessa betyder.

Vi hoppas att församlingsbladet kan
bjuda på intressant läsning. Hör gärna
av er till mig om det finns ämnen eller
frågor ni vill vi ta upp.

För många är gudstjänsten väldigt viktig. Genom åren har den för mig själv
blivit ankaret som håller mig fast vid
Gud och Kyrkan (samhörigheten med
alla andra). Min stora önskan och bön
är att fler ska upptäcka vilken skatt
gudstjänsten är. Det är med denna

Med dessa ord önskar jag nu alla en
välsignad fasta och när tiden kommer
en glad påsk!
I Kristus/Mårten Schuman, kyrkoherde
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”Se vi går upp till Jerusalem . . .”
Snart börjar vi fastetidens vandring upp
till Jerusalem.
Vi har facit, vi vet vad som kommer att
hända. Lärjungarna visste inte, men
anade kanske. Vi gör halt i Betania,
en lördagskväll, sex dagar före påsk.
Jesus och hans lärjungar är bjudna på
fest hos systrarna Marta och Maria och
brodern Lasarus.
Den här kvällen skulle ha försvunnit i
historiens dunkel, om det inte varit för
en sak. Maria kommer med den där
stora flaskan med sitt dyrbara innehåll.
Och vad hon gör med den.
Läs Joh 12:1-7

Ja, konstigt.
Det som först och starkast griper mig
när jag läser påskdagens evangelium
är just detta – konstigt, obegripligt! Jag
fattar inget. Jag förstår ingenting.
Påskdagens morgon. Ur dödens mörker uppstånden.
Vem kan förstå den tomma graven och
uppståndelsen!? Ingen!
Vid den tomma graven gör förnuftet
halt.
Vi tar fatt i en annan tråd.
Fakta är en bra bundsförvant till tron.
Den äldsta sammanfattningen i Nya
testamentet av påskhändelserna är
1Kor 15:3-8.

Varför gör Maria detta? För att Jesus
uppväckt Lasaros från döden? Eller
anar hon vad som kommer att hända?
Det vi ser är, att Maria slösar med godheten, generositeten och kärleken.
Så kan vi låta nardusen flöda! Kärlekens drivkraft hjälper oss att möta livet.

Till sist får vi böja oss ödmjukt inför det
faktum, att det omöjliga går att tro på.
Det verkliga hoppet i världen är inte
beroende av, om vi orkar hoppas och
tro eller inte. Kraften tillhör Gud, inte
människor. På det får vi förtrösta.

Nästa anhalt blir konfirmandernas
påskvandring.
Genom skärtorsdagskvällens vandring
i mörker.
Långfredagens golgatavandring.
Korset, tyngden. Piskslag och stönanden.
Den sura vinägern. Mörker. Väntan.
Påskdagsmorgonens vandring mot graven. Ett källarhål. Bindlar för ögonen.
Jag minns ansiktena när de kom ut.
Några log lite försiktigt. Någon såg eftertänksam ut. Alla var tysta. De hade
varit med om något – annorlunda.
En sa ”konstigt”.

Siv Jonasson, vik komminister
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Gudstjänsten

– en glödande eld –

På Jesu Kristi uppmaning samlas Kyrkan (som består av alla kristna) regelbundet för att mötas i gudstjänst, då vi
möts kring Ordet och Nattvarden. Ända
sedan Kyrkans första tid har gudstjänsten varit navet i Kyrkans liv och en grund
som burit i 2000 år.
Gudstjänsten är viktig både för Kyrkan
och den enskilde kristne, där de egentligen inte kan fungera utan varandra.
Man kan jämföra gudstjänsten med en
eld av kolbitar som glöder och brinner.
Elden är beroende av alla kolbitarna,
utan dessa finns det ingen eld längre.
På samma sätt finns det inte någon
gudstjänst utan människor som samlas.
Men det betyder också att på samma
sätt som en enskild kolbit inte klarar sig
själv, utan snabbt slocknar, får den enskilde kristne svårt att brinna och glöda utan
gemenskapen i gudstjänsten.
Vi kommer nu i ett antal församlingsblad skriva några artiklar om gudstjänsten för
att förhoppningsvis både sprida kunskap och skapa en längtan hos människor att
fira gudstjänst.

Varför firar vi gudstjänst?

Ganska ofta hör man uttrycket ”jag behöver inte gå i gudstjänsten, jag kan möta
Gud överallt, i naturen eller när jag sitter vid havet osv”. Självklart kan vi möta Gud
överallt, allt är ju skapat av Gud och på något sätt bärare av Guds närvaro.
Det finns egentligen ingen plats eller situation som Gud inte är närvarande i.
”Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick?
Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också
där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du
nå mig även där och gripa mig med din hand.” Ps 139:7-10
Ändå har Gud skapat en särskild mötesplats där hans närvaro är särskilt påtaglig…
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”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Matt 18:20
”Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade:
”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” Luk 22:19
…och ett möte vi ombeds att inte försumma.
”..låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan
uppmuntra varandra..” Heb 10:25

Varför ska vi inte försumma våra gudstjänster?
Är det för att gudstjänsten är en plikt som Gud tvingar oss att göra?
Nej, gudstjänsten är aldrig en plikt, den är en gåva, en möjlighet!

Vi får komma ihåg att det är vår ande som är den där kolbiten som är gjord för att
glöda och brinna. Då är den i sitt sannaste och glädjefullaste tillstånd!
Så för vår egen skull men också för Kyrkans skull (alltså alla andras skull), låt oss
söka oss till gudstjänsten. Låt vår kolbit där både bli uppvärmd och samtidigt bidra
till den gemensamma elden.
Visst det kan ta lite tid ibland innan man får uppleva glöden och elden, speciellt
om man varit borta ett tag. Men som med det mesta, ge det tid och förlita på Gud!

Gudstjänst – Ordningen för en gudstjänst kan se lite olika ut. I sin fullständiga och liturgiskt rikaste form kallas den för Högmässa och det är den
gudstjänstform vi i vår församling firar varje söndag, med vissa undantag.

Retreat – en stunds vila…
Vill du komma i väg en stund och bara få vila ut.
Få hinna ikapp dina tankar och känslor.
Och vill du göra det i en kristen miljö. Ja, då kanske retreat är något för dig.
Lunds stift har en bönegård i Östra Vemmerlöv där det regelbundet anordnas
retreater. Vill man kan man även ta kontakt med olika kloster i vår närhet som
ofta erbjuder möjligheten att komma dit och bo några dagar. Vill ni ha hjälp eller
undrar något, tala med prästerna i församlingen. Nedan ges några adresser för
den som vill åka på retreat.
www.svenskakyrkan.se/lundsstift/killan

www.roglekloster.se
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Boktipset
Vardagshelgon av Arkimandrit Tichon
En härlig bok skriven av en rysk ortodox präst. I boken berättar
han korta berättelser om ”vardagshelgon”. Med denna benämning menar han kristna människor han mött och som i sina liv
på något sätt lever extra nära Gud.
En bok för dig som längtar efter en kristendom som kommer till uttryck i våra liv och
inte bara är en vacker filosofi. Vi möter härliga gestalter som i sin innerlighet och
ibland naivitet skapar en längtan hos läsaren att gå i samma spår.
Boken kan beställas från förlaget Artos eller köpas via vårt bokbord till priset 150 kr.

Bokstället
Då är äntligen bokstället färdigställt i Skårby församlingshem.
Här kan ni både låna och köpa böcker. Här finner ni även boktipsets böcker. Utöver böcker finns det även lite andra saker
till försäljning som radband, ikoner m.m.
Välkomna under dagtid eller när det är verksamhet i Skårby
församlingshem.

Samtalsgrupp om Jakobs brev
Jakobs bok är en fascinerande bok i Nya testamentet och som i
huvudsak handlar om andlig mognad. Boken berör ämnen som
prövningar, bönen, efterföljelse m.m. Vi får höra lite om Kyrkans
syn och diskuterar sedan egna erfarenheter och funderingar.
Samtalsledare Mårten Schuman.
Gruppen träffas kl 18.30-20.00 torsdagar ojämna veckor med
start 14 mars i Skårby församlingshem. Föranmälan görs till
marten.schuman@svenskakyrkan.se eller ring 0733-11 92 80.
Antalet platser är begränsat till 7-8 st. Har ni barn och ej kan få
barnvakt, ta med dem så kan de få sitta och pyssla vid ett bord
sidan om.
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Axplock ur barn- och familjeverksamheten
Adventevent 24/11 - 2018

Som vanligt kom det mycket folk under vårt AdventEvent. Vi var mer än 100 personer spridda i alla åldrar. Det både pysslades, fikades och firades andakt i kyrkan.
Roligt att så många hittade hit.

Babysång/Kyrkis

Här träffas varje vecka barn och föräldrar för gemenskap, lek och fika.

Söndagskyrkis 3 februari 2019

I samband med högmässan den 3 februari i Skårby hade vi vårt första Söndagskyrkis. Det blev både gudstjänst, körsång, pyssel och fika.
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Gudstjänstens olika delar

– Del 1

Liturgin

När man talar om gudstjänstens olika
delar talar man till viss del om gudstjänstens liturgi. Man skulle kunna
säga att liturgin är gudstjänstens yttre
gestaltning. Hur prästen rör sig och är
klädd, församlingens agerande, att den
står, sitter och sjunger. Men även kyrkorummet och musiken är en del av liturgin och vill berätta något.

Procession

Liturgins uppgift är att uttrycka det som
sker i gudstjänsten. Fördelen med liturgin är att den ofta kan gestalta det som
inte går att sägas eller upplevas med
bara ord.

Ett liturgiskt inslag som kan finnas med
i inledningen (och slutet) av en gudstjänst är procession. Det innebär att
några går in i lite högtidliga former i
gudstjänstens inledning. Antalet i denna procession kan variera ifrån endast
prästen till egentligen hur många som
helst. Syftet med processionen är att
påminna församlingen om att vi är ett
Guds folk som är på vandring. Och när
kyrkklockorna ringer kallas vi av Gud
till gudstjänst och vi leds in av Kristus
själv.

Gudstjänsten kan liknas vid en teaterpjäs där handlingen och skeendet gestaltas av olika skådespelare och deras
agerande. Utan gestaltning blir det ganska torftigt.
En teater som bara består av någon som
läser, blir inte så rolig och intressant.
På samma sätt som en gudstjänst med
sparsam liturgi riskerar att bli fattig (det
blir mest en massa lästa ord) kan en rik
liturgi göra gudstjänsten mer levande
och uttrycka det som inte orden kan.
Inom den Svenska Kyrkan har inställningen till liturgin varierat genom åren.
Under senare år har det börjat ske ett
återupptäckande av liturgin och värdet
av den. Men för att liturgin ska vara givande, förut sätts att alla förstår de liturgiska inslagen, annars blir det bara konstigt och kan verka högtravande.
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Gammaltestamentlig
parallell

På natten ledde Gud folket genom
en eldpelare och på dagen med en
molnpelare. Vår procession har sitt
ursprung i denna händelse i Gamla
testamentet. Men denna gång är det
Gud själv som leder oss och Kanaans land är himmelriket. Guds utvalda
folk är alla döpta. Den som leder oss i
denna vandring är Kristus själv, därför
bär vi alltid någon eller flera Kristussymboler (kors, ljus, evangeliebok eller nattvardskalk) först i processionen.

I Gamla testamentet läser vi om det
israelitiska folket som Guds utvalda
folk. Detta folk blev förslavade under
en tid i Egypten. Gud befriar dock
folket och leder dem ut i öknen och
med löftet att han ska leda dem till det
förlovade landet ”Kanaans land” som
ska flöda av mjölk och honung.

För att påminna oss om att det är Kristus själv som leder oss har vi alltid i
processionen några Kristusföremål,
såsom kors, ljus, evangeliebok och
nattvardskalk. I sin enklaste form går
endast prästen i procession och representerar då hela Guds folk. Vanligen
bär då prästen kalken som är den yttersta symbolen för Jesus Kristus.

liturgin levandegör gudstjänsten på ett
särskilt sätt. Och för att nattvarden ses
som det centrala i gudstjänsten.
Att fira gudstjänst utan nattvard skulle
kanske kunna jämföras med att bli bjuden på en tillställning men att gå när
maten serveras!
Lite så har Kyrkan traditionellt sett på
nattvarden och gudstjänsten. Gudstjänsten är en inbjudan av Gud och
nattvarden är festens måltid/höjdpunkt,
där vi förenas med Gud på ett sätt vi
inte finner någon annanstans.

Under procession står alla upp i kyrkan för att påminna sig om att vi alla
tillhör Guds folk och symboliskt deltar
i vandringen. När gudstjänsten är slut,
går processionen ut, och även då är det
Kristus själv som leder oss ut i världen.

Nattvard eller inte?

Ibland kommer frågan, måste man ha
nattvard eller måste det vara nattvard
så ofta?
Det finns såklart många svar på denna
fråga och mycket man kan fundera över.
I Ljunits församling firar vi oftast högmässa på söndagarna likt de flesta andra församlingar. Dels för att den rikare
9
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Våra verksamheter
Barnverksamhet

– Kontaktuppgifter finns på sista sidan

Konfirmander

Barnen är vår framtid och på många
sätt det viktigaste vi har. I vår barnverksamhet försöker vi skapa sammanhang
där barn och föräldrar får mötas för
trevlig gemenskap. Vi har två grupper:

Under konfirmationstiden får våra unga
själva ta reda på vad den kristna tron
handlar om och en chans att få veta
vad det innebär att vara döpt och vara
en del av Kyrkan. I församlingen träffas
vi varannan onsdag. Konfirmation blir
den 4 maj i Marsvinsholms kyrka.

Babysång – Detta är en grupp för er

med barn i åldern 0-9 månader. Vi träffas i Skårby församlingshem varannan
onsdag (ojämna veckor) kl 9.00-10.30.
Vi sjunger enkla och lugna sånger med
olika rörelser. Vi avslutar med att fika tillsammans med Kyrkis som är på ingång.

Körverksamhet

Att sjunga är något fantastiskt och bereder stor glädje för många. Vi är dessutom många som gläds åt när körerna
förgyller våra gudstjänster eller sjunger
i någon konsert. I vår församling har vi
följande körer.

Kyrkis – Hit är alla barn – från nyfödda och uppåt – välkomna i sällskap med
vuxen. Vi träffas i Skårby församlingshem tisdagar 13.30-15.30 och onsdagar
10.00-11.30. Vi leker, pysslar, umgås
och fikar tillsammans. Dessutom har vi
musiklek i 30 minuter då vi sjunger, spelar och rör oss till levande musik.

Stämbandet – Vuxenkör. För dig
som tycker om att sjunga. Tisdagar
16.00-17.30 Skårby församlingshem.

Söndagskyrkis

Kyrkokören – Vuxenkör. För dig

Småstjärnorna – Barnkör åk F-2.
Svarteskolan, torsdagar 13.30-14.15.

som gillar lite större utmaningar. Onsdagar 19-21 Skårby församlingshem.

Håll utkik i almanackan när det är söndagskyrkis. Vid dessa tillfällen är det en
vanlig gudstjänst där barnen är med under första delen för att sedan gå och ha
söndagskyrkis med Mona och gänget.
Föräldrar får stanna kvar och fira hela
gudstjänsten, utan att tänka på barnen.
Därefter fikar vi tillsammans och får se
vad barnen gjort. Tanken är att skapa
ett sammanhang där alla får plats, barn
och vuxna, vana gudstjänstbesökare
och nya.
Nästa tillfälle är 14 april i Skårby kyrka!

Syföreningar

Syföreningarna har en lång tradition
i vår kyrka och berett stor glädje och
gemenskap för många genom åren. I
Ljunits församlig har vi två syföreningar
(måste väl erkännas att det kanske inte
sys så mycket längre). Men en mötesplats som bjuder en fin gemenskap och
vi hade gärna sett fler som hittar hit.
Tänk på att kyrktaxi kan användas vid
dessa träffar.
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Skårby syförening – Träffas 1:a
onsdagen i månaden i Skårby församlingshem. Ansvarig: Anita Johansson
0411-711 00.

Frukostföreläsningar

Vallösa syförening – Träffas 2:a

Bokstället

Dessa återkommer ett par gånger per år
och anordnas av verksamhetsutskottet.
Se nedan för denna termins föreläsning.

onsdagen i månaden i Vallösa kyrka.
Ansvarig: Anita Engdahl Johansson
0411-705 04.

Här finner ni böcker för både utlåning
och försäljning. Möjlighet finns att komma in och titta under dagtid samt under
de olika verksamheterna.

Andakter på
äldreboendet i Svarte

Själavård/bikt

Ibland kan det uppstå behov att få tala
med präst i de mest skilda ärende,
det kan handla om sorg, funderingar,
vägledning eller kanske bikt. Kontaktuppgifter för våra präster finns på sista
sidan.

Vi åker dit en gång i månaden och firar
gudstjänst. Och i mån av tid besöker vi
boende som önskar samtal.

Samtalsgrupp

Vi startar till våren vår första samtalsgrupp och det kan bli fler framöver.
Se mer sid 6.

Frukostföreläsning!!
Förläng livet med små enkla knep/bra kost
och rörelse i vardagen är bättre än gymmet!
Frukostföreläsning lördag den 6 april 2019 kl 9 i Skårby församlingshem

Anette Sjöstrand alias ”Dalanettan”

talar om vikten av att sköta om sin kropp för ett långt och gott liv.

Biljetter säljs på expeditionen i Skårby eller Swish och kostar 70 kr/person.
Detta inkluderar även en god frukost. Swishnummer 123 626 2299.
Ange namn på deltagare.
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Kyrkogårdsförvaltningen informerar
gravplatsen till ursprungligt skick. Då
kan inte längre anhöriga göra anspråk
på gravplatsen och ej heller smycka
den med tex blommor eller ljus. Tyvärr
händer det att anhöriga eller släkt gör
det ändå, ofta då man inte vet att platsen återlämnats. Vi är då tyvärr tvungna
att ta bort dessa utsmyckningar, vilket
såklart inte är roligt. Informera därför
gärna bekanta och släkt när ni återlämnat en gravplats.

Som många vet har vi väldigt fina kyrkogårdar och det kan vi tacka våra kyrkvaktmästare för. Många av dem har varit här i många år och vårdar dem ömt!
Har ni frågor kontakta exp eller respektive kyrkvaktmästare. Vi kommer att ha
denna sida som återkommande inslag i
församlingsbladet där vi kan nå ut med
information som berör våra kyrkogårdar.

Ny trappa vid Skårby kyrkogård
Trappan som går upp till kyrkogården
ifrån förrådet är väldigt dålig och farlig
(stor halkrisk) och kommer under våren
att göras om.
Knuthamlade träd
på Bjäresjö gamla kyrkogård
I vår kommer platanerna som står utmed kyrkogårdsmuren att knuthamlas. Tanken är att de i framtiden ska
påminna om de knuthamlade träden i
Vallösa. Anledningen till denna åtgärd
är att träden kommer bli för stora där de
står idag och några av trädens toppar
har fläkts ut. Genom knuthamling kan
vi hålla träden nere i storlek samtidigt
som de kan bli väldigt vackra. Dock kan
träden se stympade ut och lite tråkiga
vid de första årens beskärningar innan
hamlingsknutorna utvecklats. Men allt
är i sin ordning och vi får ge det några
år innan vi når önskat resultat.

Ny ramp till Marsvinsholms kyrka
Under våren kommer marknivån att höjas vid ingång till Marsvinsholms kyrka
och en ny ramp kommer att anläggas.
Allt för att det ska bli vackrare och dessutom enklare att komma in i kyrkan.
Modell av kyrkan i Bjäresjö
Tidigare var det en tradition att i Bjäresjö kyrka ställa upp en miniatyrmodell
av kyrkan under advent och jul. Genom
kyrkvaktmästare Tord Hejdedals initiativ har modellen fräschats upp och har
åter fått sin plats
i Bjäresjö kyrka.
Nu är den dock
undanställd,
men bara för att
återigen sättas fram nästa
advent och jul.

Informera gärna släkt o bekanta när
ni återlämnat en gravplats
När en gravplats återlämnas återställs
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Kyrkliga handlingar
Döpta

Agaton Nils Brandström, Skårby
Lova Lizette Gunilla Andersson, Svarte
Amie Axelina Petrusson Erlandsson, Ystads församling
Elisa Siebs, Ystads församling
Milo Ebbe Sustmann Kjellander, Halmstads församling
Alice Elsa Gwenny Johansson, Ystads församling
Nellie Amy Madelene Ivarsson, Svarte
Julian Erik Ivar Sjöberg, Ystads församling
Thea Betty Linnea Olsson, Hunnestad
Oscar Erik Jerneryd, Svarte

Vigda

Sara Lundell och Robin Jönsson, Skårby

Begravda

Edit Ivarsson, Sjöbo församling
Stefan Olsson, Gussnava
Lars Tore Birger Larsson, Svarte
Evy Häglerup, Höllvikens församling
Bo Westlund, Svarte
Margit Larsson, Svarte
Gert Arne Nilsson, Svarte
Ola Sjöblom, Svarte
13
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Almanackan! mars-maj
Hgm-Högmässa/Gtj-Gudstjänst

MARS
Sön 3/3

Ons 6/3
kokören
Sön 10/3

Andakt i fastan
Hgm 10.30 i Bjäresjö, Stämbandet
”Fastlagssöndagen”

Med askonsdagen inleds fastan. Fastan handlar inte om
att göra livet svårt för oss.
Askonsdagsmässa 19.00 i Skårby, 		
KyrSnarare att befria oss från en
massa som vi tror är nödvänHgm 10.30 i Vallösa
digt. Bara ett är nödvändigt.
”1 sön i fastan”

Ons 13/3
Tors 14/3
Sön 17/3

Andakt i fastan 18.00 Skårby
Sopplunch 12.00 i Skårby
Hgm 10.30 i Snårestad
”2 sön i fastan”

Ons 20/3
Sön 24/3

Andakt i fastan 18.00 Skårby
Gtj 14.00 i Skårby
”Jungfru M. Bebåd.dag”
kyrkkaffe, stipendieutdelning

Ons 27/3
Sön 31/3

Andakt i fastan 18.00 Skårby
Hgm 10.30 i Bjäresjö
”Midfastosöndagen”

APRIL

I andlig mening har fasta inte
med kroppsvikt att göra. Utmaningen är att låta eftertanke och vördnad för livet fylla
våra tankar. Fundera över
vad som är det viktigaste i
vårt liv och ställa oss frågan,
vad är mitt hjärtas innersta
längtan.
Under fastan avstår jag från
det som är mindre viktigt för
att ge tid och utrymme för det
allra viktigaste, min relation
till Gud och medmänniskan.

Ons 3/4
Lör 6/4
Sön 7/4

Andakt i fastan 18.00 i Skårby
Frukostföreläsning 9.00 i Skårby
Hgm 10.30 i Vallösa
”5 sön i fastan”

Stillhet och bön är fasta för
själen. Därför vill vi erbjuda
en stunds stillhet under fastan med ett antal kvällsandakter.

Ons 10/4
Sön 14/4

Andakt i fastan 18.00 i Skårby
Gtj 10.30 i Skårby
”Palmsöndagen”, Barnkör,
söndagskyrkis, med efterföljande
kyrkkaffe och barnens påskspel

Efter andakten bjuds det på
en enkel måltid med soppa
och en bit bröd i församlingshemmet.

Tors 18/4
Fre 19/4

Skärtorsdagsmässa 19.00 i Skårby
Långfredagsgtj 10.30 i Snårestad, Kyrkokören
14

Samarrangemang med

Sön 21/4
Mån 22/4
Tors 25/4
Sön 28/4

MAJ

Lör 4/5
Sön 5/5
Sön 12/5
Sön 19/5
Lör 25/5
Sön 26/5
Tis 28/5
Tors 30/5

sensus
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Påskdagsmässa 10.30
i Marsvinsholm, Kyrkokören

Sopplunch

i Skårby församlingshem

Hgm 10.30 i Bjäresjö
”Annandag påsk”
Sopplunch 12.00 i Skårby

Här börjar vi med andakt och
sedan bjuds det på god soppa
med efterföljande kaffe.
Allt för 40 kr.

Hgm 10.30 i Skårby
”2 sön i påsktiden”
Konfirmation 14.00
i Marsvinsholm
Hgm 10.30 i Vallösa, Stämbandet
”3 sön i påsktiden”
Hgm 10.30 i Snårestad
”4 sön i påsktiden”
Hgm 10.30 i Bjäresjö
”5 sön i påsktiden”

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.

Körkonsert 16.00 i Vallösa
”Kyrkokören”
Hgm 10.30 i Skårby
”Bönsöndagen”

Kyrkofullmäktige

Körkonsert 19.00 i Bjäresjö
”Stämbandet”
Sommarotta 8.00 i Sjörup
”Kristi him. färd. dag.
Ta med kaffekorg.

har sammanträde

23 maj kl 19.00

i Skårby församlingshem

Körkonsert

Sista veckan i maj bjuder våra vuxenkörer sedvanligt på varsin konsert.
Lördag 25 maj kl. 16 i Vallösa kyrka framför Kyrkokören ”Misa Criolla”
tillsammans med Margaritakören från Ystad,
Varmt
solister och en liten sydamerikansk orkester.
välkomna!
Tisdag 28 maj kl. 19 i Bjäresjö kyrka bjuder Stämbandet
på ett Evert Taube-program; ”Hjärtats nyckel heter sång!”
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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
Kyrkoherde
Mårten Schuman
0411-672 61, sms 073-311 92 80
marten.schuman@svenskakyrkan.se

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

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

Ordförande i kyrkofullmäktige
Nils Evert Erlandsson, 0732-02 26 21
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
Christer Andersson, 070-305 06 11

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

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

Ekonom
Helen Rosdahl
0411-672 66, sms 073-311 92 89
helen.rosdahl@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare
Marsvinsholm
Ingegerd Larsson, 0411-672 69
Ronny Mårtensson, 0411-711 79
Snårestad
Göran Bondesson, 0411-672 68

Begravningsombud
Michael Michaelsen, 070-091 74 31
Dataskyddsombud
Kh Eva Katsler, 070-508 95 96
Jourhavande präst
Varje natt 21.00-06.00. Telefon 112 eller
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Skårby
Odeth Stamsnijder, 0411-672 63

Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Mårten Schuman
www.ystadtryck.se
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