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Kyrkoherden har ordet...
I skrivande stund har jag precis fått besked att vi ska få
en ny komminister i församlingen, vilket gläder mig mycket.
Tjänsten har varit vakant ett tag och vi har haft tur som haft
Siv som ryckt in och vikarierat på tjänsten. Men nu ska den
tillsättas permanent av Staffan Svensson som börjar sin tjänst här den 19 juli.
Vi önskar honom varmt välkommen och säger samtidigt ett stort tack till Siv för all hjälp
under denna tid. Du kommer vara saknad av många! Vi kommer i september ta emot
Staffan officiellt vid en gudstjänst och även avtacka Siv vid detta tillfälle. Se mer i nästa
församlingsblad.
Under sommaren ligger många av våra verksamheter nere men startar upp under sensommar/höst vilket vi informerar mer om i nästa församlingsblad.
Bokstället har dock alltid öppet för den som vill komma och låna/köpa böcker och även
detta nummer har vi ett nytt boktips, se sid 4. Ta kontakt med församlingsexpeditionen
om du vill komma och låna/köpa böcker.
Ett stort tack vill vi även rikta till Ebbes och Mannes pappa Oskar Larsson för att han skänkt ett antal egengjorda
smyckekors till församlingens bokställ som är till försäljning
för 150 kr/st. Mycket vackra och många har beundrat dem!
Under sommaren har vi år även vårt återkommande ”Musik i sommarkväll” under fyra kvällar i juli. Precis som förra
året har vi ett infoblad om dessa musikkvällar i mitten av
församlingsbladet och som enkelt kan tas ut om man så
önskar.
Vi kommer i detta församlingsblad fortsätta våra artiklar om
gudstjänsten och vi hoppas att de både ska ge intressant
information och öka intresset för gudstjänsten, se sid 5-6.
När vi nu lägger vårterminen bakom oss vill jag sammanfatta terminen med att den varit
fin på många sätt. Det har varit många människor i våra verksamheter och gudstjänster.
Även de nya verksamheterna såsom samtalsgrupp, söndagskyrkis och kyrkkaffe har
fallit väl ut.
Vi hoppas att vi återigen möts i våra olika verksamheter till hösten. Men låt oss även nu
i sommar mötas, i våra gudstjänster – andetaget vår inre människa behöver för att leva!
Jag önskar nu alla en fin och välsignad sommar!
I Kristus / Mårten Schuman, kyrkoherde
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Ny komminister!
Jag heter Staffan Svensson och är nyanställd präst i Ljunits församling. Jag föddes och växte upp i Adolfsbergs församling i
södra delarna av Örebro, på 70-talet. Nu har jag varit präst i nio
och ett halvt år och kommer senast från Bromölla pastorat där
jag tjänstgjort sedan 2012. I Bromölla har jag förutom gudstjänster och kyrkliga handlingar, framförallt arbetat med diakonalt församlingsarbete såsom sinnesromässor, leva vidare-grupper och
besöksgrupp, men även retreater och pilgrimsvandringar.
Jag är mycket glad och tacksam att få komma till Ljunits församling och vill lyssna in
församlingen och gå in i det arbete som finns här. Jag ser fram emot många goda möten
i gudstjänster, samtal och allt annat församlingsarbete.

Tack för den här gången
Vi ses i våra kyrkor!

Nej, de har inte alls behövt stänga in mig i en garderob, som någon så skämtsamt sa en gång. Jag har varit
här som er vikarierande komminister av alldeles fri vilja.
Och med glädje vill jag tillägga.
Mitt förordnande har förlängts några gånger sen oktober
2017. Men nu vet jag i skrivande stund, att jag lugnt kan
träda tillbaka för Staffan Svensson, som jag känner väl.
Staffan avlöste ju mig i Skivarp en gång och jag fick
välkomna honom där.
Det är en nåd att få tjäna och med glädje har jag tagit mig an mina arbetsuppgifter här
i Ljunits församling, som är Kristi kyrka på denna ort.
Att det blev under så pass lång tid är jag väldigt glad för. Det har gett mig möjlighet att
lära känna så många fler och komma in i församlingslivet i min hemförsamling. Jag fick
till och med ha konfirmander igen – det trodde jag inte. Men det var givande och berikande även det. Jag har känt en frid i att vara på den plats där Gud vill att jag ska vara.
Till sist vill jag tacka er alla, såväl arbetskamrater som församlingsbor, för fin och varm
gemenskap i de sammanhang vi mötts och verkat, i gudstjänster och förrättningar, enskilda möten och soppluncher, samtalsgruppen och i allt vårt dagliga göra i vingården.
Som sagt, tack o hej för den här gången. Och Guds rika välsignelse till er alla!
Siv Jonasson
3

LJUNITS FÖRSAMLING

Boktipset
Ledstjärnor – Förebilder i kristet liv

”Våra liv förändras av mötet med helgade människor. Att
se hur Gud förvandlat människor väcker längtan efter att
själv bli förvandlad”, skriver författaren Syster Siluana i
förordet. Hon är benediktinnunna i klostret Mariavall på
Österlen. I boken presenterar hon några av sina personliga förebilder.
Människor som med något undantag har levt och verkat
under 1900-talet.
Jag läser och blir gripen av möten jag aldrig glömmer.
Moder Teresa, kärlekens budbärare i Calcuttas slumkvarter. Fader Lazarus, ateisten som blev koptisk eremit
och som fortfarande är i livet. Den fantastiska skildringen
av mötet och äktenskapet mellan Emilia Fogelklou och Arnold Norling. Många år efter
hans död skrev hon boken ”Arnold”, av recensenter kallad ”århundradets kärlekssaga”.
Och ytterligare några starka ledstjärnor får vi möta.
De är som vi i mycket, svaga, gör misstag. Faller men reser sig och vandrar vidare på
den väg de anade att Gud valt för dem, ödmjukhetens och det odelade hjärtats väg.
Storheten ligger i hängivenheten och uppriktigheten.
Vi behöver inspirerande förebilder, människor med längtan, som satsar allt på en sanning större än de själva. De blir angelägna att lyssna till. De stärker oss i vår tro och i
vår vilja att våga brinna.
I en tid av allmän sekularisering, ytlighet och jagfixering, vilsenhet och likgiltighet finns
bara en väg, fördjupning. Då blir ledstjärnorna, som tänts för oss, viktiga att lyssna till.
De har tänts för att hjälpa oss. Vi behöver dem. Både var och en och som Kyrka.
Boken kan beställas från förlaget Artos eller köpas via vårt bokställ till priset av 120 kr.
Siv Jonasson

Våra verksamheter har sommaruppehåll

Men självklart kommer vi tillbaka till hösten med både soppluncher, samtalsgrupp, föreläsningar m.m. Mer info om detta kommer i nästa blad. Dock vet vi redan följande starter:

Barnkören Småstjärnorna börjar v34
Vuxenkörerna börjar v36
Kyrkis och babysång börjar v36
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Gudstjänstens olika delar – Del 2
Vi fortsätter nu vår genomgång av gudstjänsten och dess olika delar. Förra gången lyfte vi
upp procession och dess betydelse och ska denna gång komma in på det som förr kallades
syndabekännelsen men idag kallas för bön om förlåtelse.
Efter processionen och när psalmen sjungits klart säger prästen: I Faderns och Sonens och
den heliga Andens namn. Varje gudstjänst börjar med dessa ord och betonar att det är i den
Treenige Gudens namn vi samlas och firar gudstjänst.
Samtidigt korstecknar prästen sig själv och vilket alla i kyrkan kan göra (detta markeras med ett
+ i agendan). Korstecknet är ett vanligt sätt att visa sin tillhörighet till den kristna tron (från pannan till bröstet och därefter ifrån vänster till höger axel). Sedan kommer vi till ämnet för dagen.

Bön om förlåtelse (syndabekännelse)
Innan vi kommer in på detta, ska vi först
stanna upp kring varför vi har syndabekännelse i gudstjänsten.

Är det för att vi ska känna oss dåliga
och syndiga?

Nej, syndabekännelsen har precis motsatt syfte!
Kyrkan om någon vet vårt fantastiska värde och potential och
vill ständigt påminna oss om detta.
I syndabekännelsen påminns vi om att vi är bättre och mer än
våra fel och brister. I syndabekännelsen får vi lägga av dessa
synder (synd är en gammal term inom bågskytte och betyder
missa målet) och få kraft att bli dem vi är tänkta att vara.
Syndabekännelsen är inget som är tänkt att ske i främst skam
eller skuld. Det är lite som att gå till bilverkstaden när bilen
krånglar, det är ju inget skamligt (det beror såklart på hur man
kört sin bil ☺) tvärtom går man dit i förhoppningen att få problemet åtgärdat och när bilreparatören hittat felet blir man glad, för då går det ju att fixa.
Vi kan nog alla skriva under på att när vi gör fel och dumheter så mår ingen bra av det.
Varken vår nästa eller vi själva, och ofta behöver vi någon sorts erkännande och försoning
för att kunna hela det som blivit trasigt. Syndabekännelsen är inget konstigare än så.
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När vi kommer till bön om förlåtelse inleds detta genom att prästen håller ett kort anförande (förr kallat
beredelseord). Detta anförande är tänkt att vara som
en ”spegel” utifrån vilken vi kan rannsaka våra hjärtan. Varje söndag har sitt tema och beredelseordet
utgår ifrån detta tema och söndagens texter. Detta
gör att olika ämnen lyfts upp varje söndag och som
vi får spegla oss i. En söndag kan handla om bönen
en annan om kärleken till vår nästa osv.
För att åter koppla det till våra bilar. Tänk att man
ibland särskilt har en genomgång av motorn för
att se om allt är ok, man kontrollerar oljan, vattnet,
tändstift. En annan gång kontrollerar man insidan av
bilen, att alla säkerhetsbältena är ok och att låsen
fungerar.
Genom varje söndags olika teman, får vi sas olika
speglar att rannsaka oss i för att se om det är något
vi behöver bära fram till Gud och få ”fixat” i vår bön om förlåtelse.
Självklart finns det ett inslag i bön om förlåtelse att vi faktiskt gjort fel och såklart borde känna
sorg över detta. Dock vill vi betona i en tid där vi ofta redan är tyngda av krav på oss själva,
att bön om förlåtelse främst är en stund av glädje, där vi får bli upprättade, en stund för att bli
hela, en stund för att säga förlåt och uppleva den livgivande försoningen i detta.

Prästens roll
Prästen har två roller i gudstjänstens liturgi.
Främst ska prästen genom sina kläder, rörelser och ord gestalta Jesus Kristus som är
den som ytterst leder vår gudstjänst. Denna
viktiga roll gör att prästen ofta tonar ner sin
egen person för att inte stå i vägen i sin roll
av att gestalta Jesus Kristus!
Prästen har ytterligare en roll av att i vissa skeden i gudstjänsten vara folkets representant. Detta tex vid frambärandet och dukandet av nattvardsgåvorna eller vid olika böner.
Prästen skiftar alltså mellan dessa roller under gudstjänsten och det påverkar prästens
agerande. När prästen tex representerar folket vid altaret så vänder sig prästen på samma håll som församlingen med ansiktet mot altaret. Eller i sin roll som Kristus vid välsignelsen så vänder sig prästen mot församlingen med ryggen åt altaret.
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Musik
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Välkomna til
Musik i sommarkväl
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Bjäresjö kyrka
torsdagen den 4 juli kl.19.30

Lunds Kyrkohistoriska Duo Tusen år av musik och historia
Från medeltida toner, genom reformationen fram till nutida musik.
Ruth Edman sång, Elisabeth Mühlhäuser orgel, piano, violin.

Snårestads kyrka
torsdagen den 11 juli kl.19.30

Duo Amabile - Längtan

Dikt och tanke om längtan i musikalisk skrud
med sång, piano och gitarrer i viston!
Lena Petersson sång och piano, Göran Söderqvist gitarrer.
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ll ett nytt år med
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Sjörups g:a kyrka
torsdagen den 18 juli kl.19.30

Barockmusik

En rykande färsk duo med säte i Malmö och Trondheim
framför härlig barockmusik av bl.a. Dowland, Caccini och Strozzi!
Magnus Wendel luta och barockgitarr,
Juliane Philine Rothmaler sång och flöjt.

Bjäresjö kyrka
torsdagen den 25 juli kl.19.30

Summertime jazz

Ett sommarljuvt program med blandning av jazzens pärlor,
brasilianska tongångar och vår svenska sångskatt!
Elisabeth Melander sång, Håkan Rydin piano.
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Fri entré - i samarrangemang med
10
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INFORMATION FRÅN

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Första delrenoveringen av Marsvinsholms kyrka är avklarad

Under höst/vinter/vår har det renoverats i Marsvinsholms kyrka. Fasaden på södersidan,
samt tornet har renoverats. Därtill renoveras även de stora fönsterna på södersidan. Renoveringen är tänkt att fortsätta med norra fasaden i närliggande tid. Under pågående renovering finns det byggställningar i olika omfattning och detta kan vara bra att tänka på för er som
kanske planerar att ha en förrättning här, tex bröllop.

Redskap på kyrkogårdarna försvinner

Tyvärr försvinner det ibland redskap ifrån våra kyrkogårdar. Det är tråkigt och innebär onödiga utgifter för församlingen, därtill att redskapen saknas när besökare vill använda dessa
för att göra fint på sina gravar. Vi försöker ersätta redskapen så snabbt som möjligt, men
ibland kan det hända att vi ej hunnit göra detta och ber om förståelse.

Efterlysning av gravrättsinnehavare

En del av våra gravplatser saknar uppgifter om gravrättsinnehavare och vi önskar därför
hjälp med detta. Dessa gravplatser är märkta med en skylt och är det så att du besöker en
gravplats med skylt, tag då gärna kontakt med oss. Kanske ni har någon information som
kan hjälpa oss i sökandet efter gravrättsinnehavarna.

Säkring av gravstenar

Vi kontrollerar regelbundet alla gravstenar på våra kyrkogårdar för att säkerställa att de är
säkra och inte riskerar ramla. Upptäcker vi att en gravsten är lös skickar vi ett brev till gravrättsinnehavaren och ber att gravstenen åtgärdas. Tänk på att när ni åtgärdat stenen ska ni
kontakta oss, så att vi gör en ny kontroll av stenen.

Vid frågor

…gällande våra kyrkogårdar, byggnader, gravplatser, skötsel m.m. ring församlingsexpeditionen på tel 0411-672 60.
Med önskan om en fin sommar!
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Välkomna till kyrkloppet!
Lördagen den 7 september 2019 kl 10-12
är det start vid Vallösa kyrkas parkering
Du kan välja att gå, jogga, springa eller cykla 3 km, 4 km eller 6 km i vacker natur
runt Vallösa kyrka. Rollator eller barnvagn är heller inga hinder. Här kan alla delta,
ung som gammal!
Vi bjuder på grillad korv och kaffe/fika vid målgång som är på samma plats som
starten. Kyrkan kommer att vara öppen och toalett finns. Deltagandet kostar ingenting men vi tar tacksamt emot ett bidrag vid starten. Detta går oavkortat till församlingens verksamhet. Ingen föranmälan krävs. Kom som du är!

Nästa frukostföreläsning 19/10!
Håll utkik i nästa församlingsblad då mer info kommer om både tider och föredragshållare. Som vanligt är vi i Skårby församlingshem och börjar med en
härlig frukost och trevligt umgänge. Biljettsläpp blir i samband med nästa församlingsblad!

Samtalsgrupp
I våras började vi med en samtalsgrupp där vi utgick ifrån Jakobs brev i Bibeln.
Under hösten tänkte vi börja med ytterligare en grupp och funderar just nu på
ämne för denna. Vet du redan nu att du vill vara med och kanske har önskemål
om ämne, så hör gärna av dig till kyrkoherde Mårten Schuman
marten.schuman@svenskakyrkan.se
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Kyrkliga handlingar
Döpta

Signe Inger Mathilde Svensson, Svarte
Melvin Mikael Oscar Andersson, Hunnestad

Begravda

Signe Margit Hejdedal, Ystads församling
Halgerd Ann-Marie Borg, Ystads församling
Klara Margit Nilsson, Ystads församling
Ingbritt Ann-Marie Olsson, Hylleröd
Signe Gunnel Eriksson, Svarte
Doris Ingrid Lena Grave, Svarte

Konfirmand 2019-2020

Till hösten bjuder vi in till konfirmationsläsning
i Ljunits församling. Under sommaren skickar
vi ut brev till alla som under året fyller 14 år.
Vår nya präst Staffan kommer hålla i läsningen och vi hoppas att det kan bli en fin tid.
Under denna tid önskar vi att våra ungdomar
får upptäcka den kristna trons rikedom och samtidigt får de gå i samma fotspår som
många generationer gjort före dem. Läsningen kommer ske onsdagar varannan
vecka i Skårby församlingshem.
Välkomna!
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sensus

Almanackan! juni-aug
Hgm-Högmässa/Gtj-Gudstjänst

JUNI
Sön 2/6

Hgm 10.30 i Snårestad ”Söndagen före pingst”

Sön 9/6

Hgm 10.30 i Marsvinsholm ”Pingstdagen”
Alla körer medverkar

Mån 10/6

Gtj 19.00 i Skårby ”Annandag pingst”
Soppa serveras efteråt i församlingshemmet
Hgm 10.30 i Bjäresjö ”Heliga tref. dag”

Sön 16/6
Lör 22/6

Friluftsgudstjänst 13.00 i Marsvinsholms slottspark
”Midsommardagen”

Sön 23/6

Hgm 10.30 i Sjörup ”Den helige Joh. döp dag”

Sön 30/6

Hgm 10.30 i Snårestad ”2 sön e trefaldighet”

JULI
Tor 4/7
Sön 7/7

Musik i sommarkväll 19.30 i Bjäresjö
Friluftsgtj 17.00 i Balkåkra kapell ”3 sön e trefaldighet”
Medtag kaffekorg

Tor 11/7
Sön 14/7

Musik i sommarkväll 19.30 i Snårestad
Hgm 10.30 i Skårby ”4 sön e trefaldighet”

Tor 18/7
Sön 21/7

Musik i sommarkväll 19.30 i Sjörup
Hgm 10.30 i Bjäresjö ”Apostladagen”

Tor 25/7
Sön 28/7

Musik i sommarkväll 19.30 i Bjäresjö
Hgm 10.30 i Snårestad ”6 sön e trefaldighet”

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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AUGUSTI
Sön 4/8

Hgm 10.30 i Sjörup ”Kristi förklarings dag”

Sön 11/8

Hgm 10.30 i Skårby ”8 sön e trefaldighet”

Sön 18/8

Hgm 10.30 i Bjäresjö ”9 sön e trefaldighet”

Sön 25/8

Hgm 10.30 i Sjörup ”10 sön e trefaldighet”

Friluftsgudstjänst i Balkåkra
Sommarens andra friluftsgudstjänst äger rum
den 7 juli i Balkåkra kapell kl 17.00.
Tag gärna med kaffekorg!

Midsommarfirande
och friluftsgudstjänst
Marsvinsholms slottspark
midsommardagen lördagen 22/6
Friluftsgudstjänsten börjar kl. 13.00. Därefter
blir det sedvanligt midsommarfirande med
dans kring stången till musik av Österlens spelmanslag, folkdansuppvisning,
kaffeservering, lotteriförsäljning och lekar för barnen, allt arrangerat av Ljunitsoch Herrestads hembygdsförening.

Retreat – en stunds vila….

Vill du komma iväg 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
15

www.mariavall.se

LJUNITS FÖRSAMLING

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
0411-653 65, sms 073-312 03 65
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
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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