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Påsken – en av Kyrkans främ-

het som är ett samarrangemang med
Snårestads byalag.
Ett samarbete vi tycker
både är roligt och viktigt och i tanken att
vi här på lansbyggden inte ser varandra
som isolerade öar, utan vi hör samman
och försöker verka gemensamt för människorna i bygden. Läs mer på sid 5.

sta högtider! Denna högtid har både
smärta och glädje i sig, både död och
uppståndelse. Men med det eviga
budskapet att livet segrar!
Ja, det är alltid en glädje när vi träder
in i påsken och får fira denna högtid. Vi
kommer som vanligt fira in påskdagen
i Marsvinsholms kyrka och hoppas på
stor uppslutning.

Våra körer kommer även framföra en
körkonsert nu i vår. Men istället för att
som tidigare dela upp dessa kommer
både Kyrkokören och Stämbandet ha
en gemensam konsert i Vallösa kyrka
den 24 maj kl 18.00, missa inte detta!

Men innan påsken har vi även en annan viktig tidsperiod, nämligen fastan.
En tid av förberedelse och rannsakan.
I Skårby kyrka kommer vi med hänsyn
till detta att precis som förra året, ha
andakter i fastan och med efterföljande
soppa i församlingshemmet. Vi hoppas
att detta kan vara ett sammanhang för
dig som vill gå in i fastan i gemenskap
med andra.

Utöver detta har församlingen flera
verksamheter som ni kan läsa om i
bladet och såklart firas det varje söndag högmässa i någon av våra kyrkor,
navet i vårt arbete och Kyrkans liv!
Mitt inledningsord vill jag avsluta med
att rikta ett stort tack till alla er som
ställer upp frivilligt i församlingens olika
verksamheter. Det kan gälla bl.a. som
förtroendevald i kyrkoråd eller som
medhjälpare i Kyrkis, soppluncher,
gravsmyckningskaffe m.m. Utan er
hjälp hade det varit svårt att driva de
olika verksamheterna, ett stort tack!

Under fastan finns det även möjlighet för dig som vill göra en kortare
pilgrimsvandring. Den går av stapeln
den 4 april och tar sin start här i Skårby kyrka. Därefter går vi till Sövestads
kyrka och för att sedan avsluta i Bor�rie kyrka. Detta gör vi tillsammans med
Stora Köpinge församling och ni kan
läsa mer om detta på sid 7.

Ps…i skrivande stund håller vi även
på att fundera på årets konfirmandläsning, du som är intresserad – håll utkik
i brevlådan, snart kommer en inbjudan
till årets läsning.

Under våren kommer vi även ha en ny
frukostföreläsning som kommer handla
om Astrid Lindgrens värld, biljetter är till
försäljning och mer kan ni läsa på sid 5.
Sedan förra terminen började vi även
med en ny verksamhet, nämligen Sångcafé i Snårestads byahus, en verksam-

I Kristus!
Mårten Schuman, kyrkoherde
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Hänt i församlingen

Barnen sjöng och läste dikter under luciagudstjänsten i Vallösa kyrka.
Julottan i Marsvinsholms kyrka är
för många ett måste för att den
rätta julstämningen ska infinna sig.

Staffan och Anna-Maria
besökte under december
månad några av förskolorna
i området och berättade och
sjöng tillsammans med
barnen om julens budskap
och krubban i Betlehem.
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Tips från bokstället
”För fort och för mycket. Rastlöshet, effektivitetskrav
och stress, tankegångar som allt oftare bryts. Vad händer
med en människa som alltid måste vara uppkopplad?”.
Med de orden presenteras på bokens baksida Långsamhetens lov av psykologiprofessorn och prästen Owe Wikström. Wikström bjuder in läsaren i sina
reflektioner kring hur människan försöker döva sin inre rastlöshet med arbete,
upplevelser eller annat som står till buds. Men också hur konstnärliga uttryck,
musik, kyrkorum, liturgi likväl som intellektuella samtal kan fungera som vård
för människans inre existentiella längtan. Kort sagt, Långsamhetens lov kan
vara en bok att reflektera och meditera över under fastan.

Fastan i vårt liv

nas ovant att säga och tänka. Men det
hjälper oss att få syn på våra gränser.
Ibland så är det först när rutinerna rubbas som vi ser vad vi vill och behöver.

Från askonsdagen och fram till palmsöndagen så pågår den ”stora” fastan.
Den mindre fastan är de fyra veckor
som utgör adventstiden före jul. Många
tänker när man hör ordet fasta, framförallt på att avstå från olika saker såsom
mat, dryck, sociala media eller andra
saker. Men att avstå är medlet, målet
handlar om vårt liv gentemot oss själva, varandra och om vår relation med
Gud. Fastan är med andra ord en möjlighet för
oss, där vi ger oss själva
tillåtelse att stanna upp
och ta ut kompassriktningen i våra liv. Vi avstår
något för att kunna ta
emot något annat.

Under fastan så påminns vi om det
kärlekens mönster som Jesus visade
när han vandrade Kärlekens väg, att ta
emot för att kunna ge vidare. Att kunna
ge av sig själv och det goda man får
sig givet utan tanke på vinst, och att
kunna ta emot utan att det i sin tur kräver prestation.
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Här är frasen ”nej tack”
central. I en tid som lär
oss att ständigt önska
oss mer och vilja vidare
så kan ”nej tack” kän4
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Frukostföreläsning

Skårby församlingshem lördag 14 mars kl.9.00
Dag Lennartsson berättar
om ”Astrid Lindgrens värld”.
Vi inleder först med en
härlig frukost tillsammans
innan Dag, som är kusinbarn till Astrid Lindgren,
berättar utifrån sina personliga minnen av henne.
Välkommen!
OBS! Endast förköp
genom församlingsexp.
Sista anmälningsdag
11 mars.

Sångcafé i
Snårestads byahus
Välkommen till en stunds gemenskap
med allsång och fika (till självkostnadspris). Caféerna är ett samarrangemang
mellan Ljunits församling och Snårestads
byalag.

3 mars kl.18.30
7 april kl.18.30
5 maj kl.18.30
Hör av dig till Anna-Maria
eller till expeditionen för mer info.
Kaffe o kaka till en ringa kostnad!
Välkomna!
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Gudstjänstens olika delar - Del 5
Den inledande delen av högmässan
avslutas med ”dagens bön”. Denna
bön kallas även för kollektbön (kollekt
= samla ihop), vilket syftar till bönens
uppgift, nämligen att samla och förbereda oss inför ”Ordets gudstjänst” som
är nästa del i gudstjänsten.

Vid textläsningarna skulle man kunna
säga att vi står tillsammans med Moses, israels folk, lärjungarna och alla
Bibelns gestalter och lyssnar till Guds
tilltal. Ord som väldigt lätt går oss förbi
om vi inte just är varse om detta; att
Gud även talar till oss genom Bibelns
ord som läses i gudstjänsten.

I denna del som kallas för Ordets gudstjänst har vi Bibelns ord som centrum.
Det läses tre olika texter, en text ifrån
Gamla testamentet, en text ifrån breven
i Nya testamentet och avslutningsvis en
text ifrån något av de fyra Evangelierna.
Varje söndag har texterna ett gemensamt tema och som belyses på olika
sätt i de tre olika texterna. Ett enkelt
och välkänt exempel är juldagen, där
temat eller rubriken är Jesu födelse.
Genom att varje söndag har olika teman blir olika aspekter av den kristna
tron belyst och förkunnad.
Viktigt att tänka på när man lyssnar på
texterna är att deras relevans är lika viktiga idag som när de en gång uttalades
eller skrevs ner. Texterna är sas inte
bara historiska texter, utan även direkta
tilltal till oss som samlats till gudstjänst.

Vårkonsert 24 maj
Vallösa kyrka kl.18.00

Medverkan av Kyrkokören och Stämbandet
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Pilgrimsvandring i fastetid
Följ med på en vandring den 4 april i såväl det inre som det yttre landskapet.
Vi samlas i Skårby kyrka kl.10.00 och vandrar genom Krageholmsskogen mot
Sövestad , där vi äter vår matsäck och vidare till slutmålet Borrie kyrka, där vi
avslutar med pilgrimsmässa ca kl.15.00.
Ingen föranmälan krävs utan var och en
tar själv med sig vad man behöver för
vandringen. Om du behöver skjuts tillbaka
till Skårby kyrka, kontakta Siv Jonasson
tel.076-8049686 eller Kerstin Lindgren
diakon Stora Köpinge tel. 072-545 90 92

Släktforskar du eller söker du av
annat skäl en gravsatt anhörig?
Här är några länkar som kanske kan vara till nytta:

www.gravar.se Här finns bl a våra kyrkogårdar
www.finngraven.se Söktjänsten erbjuder alla intresserade att finna gravsatta och gravplatser på kyrkogårdar runtom i Sverige.

www.svenskagravar.se Framför allt stadsförsamlingarnas gravplatser
FASTEAKTIONEN 2020
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STÅ PÅ
MODETS SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD
svenskakyrkan.se/act
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Kalendarium
Sön 1/3
Ons 4/3
Sön 8/3

Högmässa i Snårestad kl.10.30

1 sön i fastan

Andakt i fastan i Skårby kl.18.00

Efteråt serveras soppa i församlingshemmet

Högmässa i Bjäresjö kl.10.30

2 sön i fastan
Medverkan av Stämbandet

Ons 11/3 Andakt i fastan i Skårby kl.18.00

Efteråt serveras soppa i församlingshemmet

Sön 15/3 Högmässa i Vallösa kl.10.30
3 sön i fastan

Ons 18/3 Andakt i fastan i Skårby kl.18.00

Efteråt serveras soppa i församlingshemmet

Sön 22/3 Gudstjänst i Skårby kl.14.00

4 sön i fastan
Solosång av Matilda Wemnér			
Efter gudstjänsten stipendieutdelning i församlingshemmet
Skårby syförening bjuder på kyrkkaffe och hembakt

Ons 25/3 Andakt i fastan i Skårby kl.18.00

Efteråt serveras soppa i församlingshemmet

Sön 29/3 Högmässa i Snårestad kl.10.30
5 sön i fastan

Ons 1/4
Sön 5/4

Tors 9/4

Andakt i fastan i Skårby kl.18.00

Efteråt serveras soppa i församlingshemmet

Högmässa med söndagskyrkis kl.10.30

Palmsöndagen
Medverkan av Barnkören
Kyrkkaffe m.m i församlingshemmet

Skärtorsdagsmässa i Skårby kl.19.00
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Långfredagsgudstjänst i Snårestad kl.10.30

Medverkan av Kyrkokören

Sön 12/4 Påskdagsmässa i Marsvinsholm kl.10.30
Medverkan av Kyrkokören

Mån 13/4 Högmässa på Annandag påsk i Bjäresjö kl.10.30
Sön 19/4 Högmässa i Vallösa kl.10.30
2 sön i påsktiden

Sön 26/4 Högmässa i Skårby kl.10.30
3 sön i påsktiden

Sön 3/5

Högmässa i Snårestad kl.10.30

4 sön i påsktiden
Medverkan av Stämbandet
		

Sön 10/5 Högmässa i Bjäresjö kl.10.30
5 sön i påsktiden

Sön 17/5 Högmässa i Vallösa kl.10.30
Bönsöndagen

Tors 21/5 Sommarotta i Sjörups gamla kyrka kl.8.00
Kristi himmelsfärds dag
Medtag kaffekorg
		

Sön 24/5 Högmässa i Snårestad kl.10.30
Sön före pingst

Vårkonsert i Vallösa kyrka kl.18.00

Medverkan av Stämbandet och Kyrkokören

Sön 31/5 Pingstdagsmässa i Marsvinsholm kl.10.30

Medverkan av församlingens barn- och vuxenkörer

Mån 1/6

Gudstjänst i Skårby kl.19.00

Annandag pingst
Efter gudstjänsten serveras en enkel soppmåltid

Kyrktaxi till våra verksamheter och gudstjänster beställerdu på 0411-58 58 58.
Pris för vuxen 20:-/resa. Barn upp till 18 år åker gratis.
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Påsken i Ljunits församling
Påsken är
kristenhetens största högtid.
I Ljunits församling firas påsken
i följande kyrkor:

Sön 5 april Palmsöndagsgudstjänst
med söndagskyrkis i Skårby kl.10.30. Barnkören medverkar
Tors 9 april Skärtorsdagsmässa i Skårby kl.19.00

Sön 12 april Påskdagsmässa i Marsvinsholm kl.10.30.
Kyrkokören medverkar
Mån 13 april Högmässa på Annandag påsk i Bjäresjö kl.10.30

Du som befinner dig i ofrivillig ensamhet
eller känner någon som är det,
din församling finns
för samtal och stöd.

Kontakta gärna
Kyrkoherde Mårten Schuman 0411-672 61
eller marten.schuman@svenskakyrkan.se
Komminister Staffan Svensson 0411-672 62
eller staffan.svensson@svenskakyrkan.se
10
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Fre 10 april Långfredagsgudstjänst i Snårestad kl.10.30.
Kyrkokören medverkar
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Soppluncher
Kom och dela
måltidsgemenskapen
över en tallrik soppa
och ett gott bröd!

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Följande torsdagar under
våren har vi sopplunch
i Skårby församlingshem.

12 mars kl.12.00
23 april kl.12.00
14 maj
kl.12.00

Andakt i fastan
Välkommen till en stunds stillhet
och eftertanke mitt i veckan.
Under fastan har vi andakt
varje onsdag i Skårby kyrka.
Efter andakten går vi över till
församlingshemmet för en enkel
måltid med soppa och samtal.

4 mars
11 mars
18 mars
25 mars
1 april

kl.18.00
kl.18.00
kl.18.00
kl.18.00
kl.18.00
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Våra verksamheter
Körverksamheten
Småstjärnorna

Barnkör åk F-3. Svarteskolan, torsdagar 13.30-14.15.

Stämbandet

Vuxenkör. För dig som tycker
om att sjunga. Tisdagar 16.0017.30 Skårby församlingshem.

Kyrkokören

Vuxenkör. För dig som gillar
lite mer utmaningar. Onsdagar
19.00-21.00. Skårby församlingshem. Kontaktperson: Anna-Maria Hagemann

Syföreningar
Skårby kyrkliga syförening

Träffas i Skårby församlingshem den 1:a onsdagen i månaden kl 13.30.
Kontaktperson: Anita Johansson 0411-711 00

Sjörups kyrkliga syförening

Träffas i vaktmästarbyggnaden i Vallösa den
2:a onsdagen i månaden kl. 14.00.
Kontaktperson: Anita Engdahl Johansson
0411-705 04

Andakt
äldreboende i Svarte

Sista onsdagen i månaden kl 14.30. Kontaktperson: Staffan Svensson

Samtalsgrupp

Varannan tisdagskväll kl.18.30-20.00 träffas vi i Skårby församlingshem till samtal
om livets stora och små frågor. Under våren 2020 samtalar vi vid 8 tillfällen om de
s.k Stororden utifrån boken med samma namn.
Kontaktperson: Staffan Svensson
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Kyrkis!

Vi har även babysång
för er med barn
i åldern 0-9 månader.
Onsdagar udda veckor
kl.9.00-10.30.
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Söndagskyrkis
Några gånger per år träffas vi, stora
och små, för att fira högmässa med
Söndagskyrkis och då brukar Barnkören vara med. En bit in i gudstjänsten
följer barnen med Mona m.fl ner till församlingshemmet för pyssel och fika.
Välkomna såväl stora som små
till nästa Söndagskyrkis,
den 5 april kl.10.30 i Skårby kyrka.
I församlingshemmet efter mässan så
framför Barnkören ett påskspel.
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Kyrkis är en av församlingens
största och viktigaste verksamheter. Vi träffas i Skårby
församlingshem och hit kommer barn i förskoleåldern från
nyfödda och uppåt tillsammans med vuxen för att
umgås, fika, leka, sjunga,
dansa och pyssla.
Mona ordnar med pyssel,
Anna-Maria spelar gitarr och
piano, Anita och Viola hjälper
bl.a till med fikat.
is?
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Kyrkliga handlingar oktober-december
Döpta

Hans Aron Assar Olsson, Skårby
Svea Eleonora Henriksson, Gussnava
Hans Ingvar Hugo Hallin Södergren, Svarte
Vincent Herman Andersson, Ystads församling
Vera Li Engelberger, Hunnestad

Vigda

Tina Blixt och André Ravn, Skårby
Frida Örvén Johansson och Rikard Zetterberg, Malmö S:t Petri församling
Cecilia Strandberg och Oskar Larsson, Rögla
Cecilia Andersson och Daniel Fredriksson, Sjöbo församling

Begravda

Ture Olsson, Svarte
Signe Isgren, Stora Köpinge församling
Eva Persson, Bleckstorp
Lars Green, Bleckstorp
Elisabet Wahlberg, Villie församling
Svea Haraldsson, Svarte
Klas Jönsson, Karlsborg
Hans Hansson, Svarte
Torsten Hassel, Gussnava
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Ingenting är omöjligt för Gud
Under Påskdagens triumf, när
Jesus uppstått, blir vi varse
om att ingenting är omöjligt
för Gud.

som vi så ofta kan se som något negativt, tvärtom kan vara vägar genom
vilka Gud kan få träda in i våra liv.
Detta är också anledningen till att vi
ett par gånger i Bibeln hör Paulus tala
om sin svaghet som något han gläder
sig åt (2Kor 12:9-10), ty han vet att när
han är svag, då träder Gud in och allt
blir bättre än om Paulus skulle förlita
på bara sin egen kraft.

Under hela sitt liv vittnar Jesu gärningar och liv om att han verkligen är Gud.
Han gjorde under, botade sjuka, förvandlade vatten till vin, gick på vatten
och mycket mer. På påskdagen visar
han att inte ens döden har någon makt
över honom. Genom sin uppståndelse
visar han att ingenting är omöjligt för
Gud!

Så, låt oss inte misströsta över våra
svagheter. För där inte vi räcker till, där
räcker Gud till. Där inte vi kan, där kan
Gud. Och där Gud ges plats, där bereder han plats för sitt rike...

Många människor på Jesu tid insåg
detta och vi möter dessa ständigt i
evangelierna. Vi har bl. a kvinnan med
blödningarna som inga läkare kunde
bota. Hon har en sådan tillit till Jesu
kraft att hon tänker tyst i sitt inre att det
räcker att hon bara får röra vid tofsen
på hans mantel så kommer hon bli
frisk. Eller de två blinda männen utanför Jeriko som hör att Jesus kommer
förbi och ropar på hans hjälp. Folk försöker tysta dem, men de blinda männen vet att Jesus är den enda som kan
hjälpa dem så de fortsätter att ropa.
Ja, exemplen är många i evangelierna
på människor som förstår att ingenting
är omöjligt för Jesus.
Vi har något att lära av alla dessa
människor vi möter i evangelierna. Inte
bara att vi ska våga hoppas på Guds
hjälp när vi är i svårigheter. Vi kan även
inse att våra svagheter och oförmågor
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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

Komminister
Staffan Svensson
0411-672 62, sms 073-311 92 88
staffan.svensson@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

Begravningsombud
Michael Michaelsen, 070-091 74 31
Dataskyddsombud
Kh Eva Katsler, 070-508 95 96

Kyrkvaktmästare
Marsvinsholm
Ingegerd Larsson, 0411-672 69
Ronny Mårtensson, 0411-711 79
Snårestad
Göran Bondesson, 0411-672 68

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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