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När saker inte blir
som man tänkt!

med reducerat antal
gånger. Det blir två
tillfällen, den ena
gången med våra
körer och den andra
gången med vår kyrkomusiker AnnaMaria och komminister Staffan.

Ja, så har det nog verkligen varit denna vår, vi har haft en tid då saker varit
upp och ner. Jag tänker såklart på Coronaviruset som orsakat många problem och stort lidande i vårt samhälle.
Även vårt församlingsliv har såklart
påverkats. Vi har noga följt de riktlinjer
och restriktioner myndigheterna gett
och försökt anpassa oss därefter.

Ja, när nu saker inte blivit som man
tänkt, vad gör man då?
Ett av mina favoritbibelord och som jag
ofta nämner är ifrån Romarbrevet 8:28
där Paulus skriver: ”..vi vet att för dem
som älskar Gud samverkar allt till det
bästa.”

Tyvärr har det lett till att alla våra verksamheter stängdes ner några veckor
innan Påsk och förblivit stängda sedan
dess. Vi har fortsatt med våra gudstjänster och kyrkliga handlingar, även
om det såklart har kommit mycket
färre människor. Dock har gudstjänsten känts viktig att fortsätta med för att
hålla bönens låga brinnande. Såklart
finns alltid vi präster här för den som
önskar samtal och stöd.

Detta innebär att om vi vågar lita på
Gud och hålla oss nära honom, kommer Gud låta allt blir bra. Ja, faktiskt
inte bara bra, utan till det bästa skriver
Paulus.
Jag brukar ibland jämföra prövningar i
livet med att baka en kaka. Enskilda ingredienser är som enskilda prövningar. De är ibland inte särskilt goda och
svåra att förstå….tex hur gott är det att
äta mjöl? Men tillsammans med andra
ingredienser som tex ägg, kakao och
socker etc så kan det bli en väldigt
god kaka. Dock behöver ofta smeten
in i ugnen och svettas lite innan den
är färdig.

Framför oss ligger nu sommaren och vi
både ber och hoppas att saker ska bli
bättre och att vi också kan öppna upp
våra verksamheter. Med detta sagt vill
jag också poängtera att de gudstjänster
och verksamheter som står med i detta
blad får ses som preliminära och kan
förändras beroende på hur läget ser ut i
vårt samhälle. Se gärna på vår hemsida
och Facebook där vi publicerar uppdateringar med jämna mellanrum.

Coronaviruset är en sådan lite svårsmält ingrediens och man kan verkligen undra hur det ska komma något
gott ur det hela. Men vi får lita på att
Gud som är mästerbagaren kan göra

Under sommaren brukar vi ha musik i sommarkväll och vi har planerat
att genomföra detta även i år om än
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något gott av det. Att genom denna
prövning kan något fint växa fram eller
för att använda Paulus ord, det bästa!
Dock måste kanske vi tillbringa en tid i
ugnen och svettas innan vi kan se resultatet.

Med dessa ord vill jag nu önska er alla
en fin sommar och om vi hindras att
ses, låt oss mötas i bön och omtanke
för varandra!
Mårten Schuman/kyrkoherde

Renovering av
Vallösa kyrka
Som många av er kanske minns, genomgick Vallösa kyrka en större yttre
renovering 2015. Resultatet blev väldigt bra och många är lovorden över
kyrkans skönhet.
Sedan många år har det även funnits ett behov av en inre renovering
som fått vänta pga ekonomi och
olika prioriteringar. Nu har det dock
gjorts en ”uppfräschning” i väntan
på den större renoveringen som vi
skjuter lite på framtiden. Lös och dålig färg har tagits ner i vapenhuset,
delar av långhuset och i koret.
Därefter har det putsats
och målats om.
Vi hoppas nu att kyrkans
insida kan mäta sig lite
bättre med kyrkans vackra utsida.
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Svenska kyrkan ger stöd under Corona
Är du ensam och behöver hjälp och
stöd så finns vi! Följ vår hemsida och
Facebook för aktuella uppdateringar.
Kontaktperson i Ljunits församling är
Staffan Svensson 0411-672 62

Foto: Alex Giacomini/IKON

MSB, Sveriges kommuner och regioner, Svenska kyrkan m.fl samhällsaktörer har slutit en gemensam s.k
avsiktsförklaring om att tillhandahålla
resurser till hjälp för personer i riskgrupper om kommunen påkallar det.
Förklaringen gäller under den tid som
Folkhälsomyndigheten uppmanar personer ur riskgrupper att begränsa sina
nära kontakter och hålla sig i hemmet.
I skrivande stund kan Ljunits m.fl församlingar bistå med inköp av mediciner men det kan eventuellt komma att
utökas till att även gälla livsmedel.

Sommartips från bokstället
”Det är meningen att människan ska
släppa in själen i sin vardag, i sitt
liv” skriver Tommy Hellsten i introduktionen till sin bok Du är mer än
du anar. Han menar att vår intuition
är det verktyg som själen använder
för att tala till oss bortom förnuftet.
Själen talar och säger ofta de rätta
sakerna till oss, men vi väljer ofta
att inte lyssna till dessa eftersom vi
saknar förtroende för vår intuition.

hur styrka förhåller sig till svaghet,
kärlek, respekt,
tid och evighet.
Hans reflektioner
utgår från hans
erfarenhet som
teolog och terapeut och med
hans gudstro ständigt närvarande.
Om du uppskattar böcker som öppnar upp nya perspektiv att möta sin
egen mänsklighet och förstå sig
själv bättre i ljuset av en kunnig författares reflektion så kan jag varmt
rekommendera Du är mer än du
anar. En bok där man gärna läser
ett par sidor för att sedan gå och
fundera lite innan man läser vidare.

Tommy Hellsten skriver på ett lättillgängligt sätt där han inbjuder läsaren
att ta del av hans egna reflektioner
kring vardagsnära och mänskliga
teman såsom vår attityd till vårt arbetsliv, vad vi behöver för att kunna
acceptera vår egen mänsklighet,
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LJUNITS FÖRSAMLING

Kyrkloppet i Vallösa

Lördagen den 5 september kl. 10.00-12.00
Förra årets kyrklopp
blev uppskattat och det
blir ett nytt kyrklopp i
år. Precis som förra
året så sker start och
målgång på Vallösa
kyrkas parkering. Efter
en kort andakt i kyrkan
så börjar loppet. Du
kan välja att jogga eller
gå, springa eller cykla.
Rollator eller barnvagn
är inget hinder.
Loppet är för alla! Det är gratis att delta.
Vi tar dock gärna emot en frivillig gåva
vid starten som går till ACT-Svenska
kyrkans internationella arbete. Det går
bra att betala kontant

eller med swish 123 004 1632. Ingen
föranmälan krävs! Loppet arrangeras
i samverkan med Rynge IK. Vi bjuder
på korvgrillning vid starten och kaffe/
fika vid målgången.

Provtryckning av gravstenar påbörjas!
Kyrkogårdsförvaltningen hälsar att provtryckning av gravstenar i Skårby
och Bjäresjö kommer att påbörjas under maj månad och ske fortsättningsvis under juni månad. Provtryckning på församlingens övriga kyrkogårdar
kommer att ske fortlöpande. I de fall som åtgärd är nödvändig kommer
berörd gravrättsinnehavare att kontaktas av expeditionen.
Har du frågor så hör av dig till pastorsexpeditionen
tel. 0411-672 60 måndagar och onsdagar kl.9.30-12.30.
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Några sommartankar...
Så kom den då till slut! Värmen, ljuset,
grönskan och växtligheten. Den tiden
då skapelsen öppnar sitt skyltfönster
och visar upp sig i sin fulla prakt.

bygger upp. Denna sommar är det så
mycket som är annorlunda. Efter en
vår där hela samhällen stängts ner och
många tvingats till ensamhet och isolering så ser det i skrivande stund ut som
att även sommaren kommer att se ut på
liknande sätt.

Jag tänker mig att skapelsen inte bara
är en punkthändelse utan en process
som är alltjämt pågående och där Gud
är aktiv och ger förutsättningar för liv och
utveckling, även i våra dagar. Vi som
människor med våra olika gåvor och
egenskaper är Guds medskapare. Gud
vill leva och skapa tillsammans med oss.

Mitt i en sådan omtumlande och för
många, svår, tid så finns dock mycket
som inger hopp. Många låter sig drivas av kärlek och barmhärtighet, till
uppfinningsrikedom och skapande.
Förutom det enorma arbete som görs
inom vården och för att på olika sätt få
samhället att fungera, så organiserar
sig många för samtal, stöd, hjälp med
inhandling och för bön.

En psalm som för mig har fångat in
skapelsens under har författats av Carl
Boberg och är nr.11 i vår psalmbok:
”O store Gud när jag den värld beskådar, som du har skapat med ditt
allmakts Ord”. Med psalmens refräng
får vi stämma in i den förundran och
tacksamhet som uttrycks med de välkända orden: ”Då brister själen ut i lovsångsljud, O store Gud”. Svara an på
allt det goda och sköna som ges oss
varje ny dag.

Många finner också stöd i sin tro och i
övertygelsen att Gud bär även när inget
annat bär. ”Lita på mig”, säger Jesus.
När allt skakar, och vi kan känna att
framtiden känns oviss så står Gud vår
Fader och Skapare, kvar.
Gud, låt ditt ord bära frukt i våra liv, så
vi kan vara dina redskap i den här världen. Omslut oss med ditt ljus, lys upp
vår väg och fyll vårt inre med hopp, frid
och kärlek. Amen
Staffan Svensson

Kanske säger skapelsen oss också
något om dess skapare. Att Gud har
skapat oss människor och den här världen till att älska, till att växa och ge liv,
till gemenskap och till allt sådant som

Det traditionella midsommarfirandet
tillsammans med Ljunits och Herrestads hembygdsförening
som var planerat till lördagen den 20 juni
är inställt detta år på grund av virussituationen.
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Fri entré - i samarrangemang med

Vanligen brukar vi erbjuda ”Musik i
sommarkväll” vid fyra tillfällen, men i år
blir det, p.g.a. det rådande läget kring
Coronapandemin, endast två musikprogram.

sensus

stund av sång o musik! Vi har valt Vallösa kyrka vid båda konserttillfällena
eftersom den är tillräckligt stor för att
man ska kunna sitta på behörigt avstånd från varandra. Men om det skulle
komma väldigt mycket folk, måste vi
dra gränsen vid 50 pers. (med reservation för ändrade rekommendationer.)

Välkomna till vackra nyrenoverade Vallösa kyrka och koppla av och njut en

Vallösa kyrka
torsdagen den 16 juli kl.19.30

Viva tutte le vezzose
Leve allt det ljuva, sköna!

Ljunits församlings vuxenkörer, Kyrkokören och Stämbandet,
bjuder på en härlig gemensam körkonsert med blandad repertoar,
allt från medeltida hymner till nutida sommarsånger!

Vallösa kyrka
torsdagen den 23 juli kl.19.30

Håll mitt hjärta
Ett program för sinnesro i ord och ton!
Församlingens kyrkomusiker
Anna-Maria Hagemann och komminister Staffan Svensson
har plockat ihop en populärmusikalisk sommarbukett för
två röster, piano och gitarr varvat med skrivna texter.
Ur programmet, ”Efter regnet”, ”Håll mitt hjärta”, ”The Prayer”.
7

LJUNITS FÖRSAMLING

Kalendarium
Mån 1/6
Sön 7/6
Sön 14/6
Sön 21/6
Sön 28/6
Sön 5/7

Sön 12/7
Sön 19/7
Sön 26/7
Sön 2/8
Sön 9/8
Sön 16/8

Gudstjänst i Skårby kl.19.00

Annandag pingst

Högmässa i Bjäresjö kl.10.30

Heliga trefaldighets dag

Högmässa i Sjörup kl.10.30

1 sön efter trefaldighet

Högmässa i Snårestad kl.10.30

Den helige Johannes döparens dag

Högmässa i Skårby kyrka kl.10.30

3 sön efter trefaldighet

Friluftsgudstjänst vid Balkåkra kapell kl.17.00

Medtag egen kaffekorg
4 sön efter trefaldighet

Högmässa i Sjörup kl.10.30

Apostladagen

Högmässa i Bjäresjö kl.10.30

6 sön efter trefaldighet

Högmässa i Skårby kl.10.30

Kristi förklarings dag

Högmässa i Snårestad kl.10.30

8 sön efter trefaldighet

Högmässa i Sjörup kl.10.30

9 sön efter trefaldighet

Högmässa i Bjäresjö kl.10.30

10 sön efter trefaldighet
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Sön 23/8
Sön 30/8

Högmässa i Snårestad kl.10.30

11 sön efter trefaldighet

Högmässa i Sjörup kl.10.30

12 sön efter trefaldighet

Viktig information: I skrivande stund firar vi inte Högmässa i
våra kyrkor på grund av virussituationen. Men eftersom församlingen vanligen firar mässa varje söndag så låter vi det
stå kvar i gudstjänstkalendern. Vi följer myndigheternas rekommendationer och återgår därmed till söndaglig mässa
när det kan anses lämpligt.

Besök gärna våra kyrkor i sommar!
Våra kyrkor är öppna
dagtid mellan kl. 9.00-16.00
från den 1 maj till den 30 september.
Sjörups kyrka 1 juni – 31 augusti
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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Present- och lästips
i sommar!

I församlingens bokställ i församlingshemmet i Skårby
finns andlig litteratur att köpa för både stora och små.
De böcker som vi recenserar här i församlingsbladet
är tagna härifrån. Bokstället uppdateras med jämna
mellanrum och är alltid aktuellt. Här kan du också
köpa nyckelringar, vykort m.m. Bokstället har också
ett litet bibliotek av skänkta böcker till utlåning, i underskåpet. Välkomna under dagtid eller när det är
verksamhet i församlingshemmet.
I församlingshemmet i Skårby finns även miniskulpturer att köpa som handsnidats av Susan
Lordi och som var och
en innehar ett diskret
budskap av att läka,
trösta, skydda och inspirera. Enkelheten i
form och avsaknaden
av ansiktsdrag kännetecknar serien som
heter Willow tree.
Du kan betala direkt i
bössan på bokstället
eller via Swish.
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Välkommen till konfirmationsläsning!

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Anmäl dig till
ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 0411-672 60 senast den 31 augusti
Är du född 2006 och funderar på om
du vill konfirmeras läsåret 2020/21?

Du har fått ett utskick från oss med
information om vad konfirmation innebär samt tider m.m. Läs det gärna och
häng på om du tycker det verkar vara
något för dig!

Varje år så konfirmeras ungdomar i
Svenska kyrkans församlingar över
hela landet. För många så har konfirmationen inneburit en betydelsefull tid
då man tillsammans med andra får fundera kring de stora frågorna i livet, träffa
nya vänner, dela skratt och glädje m.m.

Staffan Svensson
Präst i Ljunits församling

Terminsstarter

Babysång v. 37 och Kyrkis v. 36
Barnkören v. 34
Kyrkokören och Stämbandet v. 36.
Konfirmander
Upptaktsmässa 4 oktober.
Start 7 oktober
Samtalsgrupp v.34

Våra verksamheter har sommaruppehåll. Följande tider för terminsstart
är planerade inför hösten men de är
preliminära med tanke på coronaviruset.
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Levande församlingshistoria
Balkåkra kapell och kyrkoruin
I korsningen vägen mellan Marsvinsholm och
Svarte, och Ruuthsbo och
Snårestad ligger Balkåkra kyrkoruin och kapell.
Balkåkra kyrka var en romansk stenkyrka från ca
1200 med ett kraftigt västtorn från senmedeltiden.
Den mäktige industrimannen Erik Ruuth planerade
att ersätta de tre dåligt
underhållna kyrkorna i
Balkåkra, Snårestad och
Skårby med en ny stor
gemensam kyrka intill slottet i Marsvinsholm. Detta bifölls redan 1787
men den nya kyrkan kom inte igång att
byggas förrän 1862 och invigdes 1867.

des valvet igen och kyrkan lämnades
att förfalla. Inventarierna skingrades på
olika håll. Den magnifika predikstolen
står numera i Vallösa kyrka. Altaruppsatsen och apostlabilderna uthuggna i
trä finns på Historiska museet i Lund.

När Marsvinsholms kyrka stod klar så
övergavs Balkåkra kyrka. 1892 mura-

(Källa: Ljunits församlings hemsida)

Friluftsgudstjänst i Balkåkra
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Ett trevligt inslag i sommarens gudstjänstliv brukar
vara att fira friluftsgudstjänst
under lite enklare former.
Välkommen att fira gudstjänst vid Balkåkra kapell
och kyrkoruin kl.17.00 den 5
juli. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på.
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Gudstjänstvärd - något för dig?

Foto: Magnus Aronsson/IKON

De hälsar dig välkommen och ger dig en
psalmbok och en
gudstjänstagenda när
du kommer in i kyrkan
innan gudstjänsten.
Men gudstjänstvärdens uppgifter kan
vara många fler än
så. Läsa bibeltexter i
gudstjänsten, samla in
kollekten, dela ut nattvard till gudstjänstdeltagarna tillsammans
med prästen.
Man behöver inga speciella förkunskaper och innan man börjar får man
en introduktion. Tjänstgöring brukar
ske ungefär en gång i månaden.

Tycker du det låter som något för dig?
Vi behöver bli fler! Hör av dig till Mårten Schuman på 0411-67261 eller
marten.schuman@svenskakyrkan.se

Vad tycker du är det bästa med att
vara gudstjänstvärd?
Få vara med och hjälpa till och hälsa
välkommen till kyrkan
Varför tycker du att man ska bli gudstjänstvärd?
Vara delaktig i ett större sammanhang.
Jag själv blev tillfrågad om jag ville hjälpa till annars hade jag inte kommit iväg
till kyrkan.
Vilket är ditt bästa minne under din
tid som gudstjänstvärd?
Bästa minne som kyrkvärd var när det
var dop i gudstjänsten eller mässan då
det ofta blir mer liv och rörelse. Andra
minnen är när man deltar på ett eller annat sätt t ex som i påsk när vi klär av
altaret.
Gudstjänstvärd Viola Johansson

Vad tycker du är det bästa med att
vara gudstjänstvärd?
Att få vara med och fira Gudstjänst,
hjälpa till med textläsning, kollekt, och
nattvarden.
Varför tycker du att man skall bli
gudstjänstvärd?
Man träffar många människor både församlingsbor och andra som kommer
utifrån och får en insyn om hur man jobbar i kyrkan och församlingen
Vilket är ditt bästa minne under din
tid som gudstjänstvärd?
De första åren som jag var kyrkvärd
var dopet ofta i Gudstjänsten. Det lilla
barnet välkomnades i församlingen och
som kyrkvärd överlämna dopljuset som
är en gåva från församlingen tycker jag
är ett fint minne
Gudstjänstvärd Lena Erlandsson
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Medlemskap i Svenska kyrkan
- mer än du tror
Du bidrar till underhåll av kyrkobyggnader som var och en bär en del av vårt gemensamma kulturarv. Tack vare dig så ges möjligheten att kyrkorna får finnas kvar
även på mindre orter.
Du har rätt till en begravningsgudstjänst i en församlingskyrka eller kapell.
En präst från Svenska kyrkan och en församlingsmusiker medverkar. Den som av
något skäl valt att inte vara medlem i Svenska kyrkan har rätt till borgerlig begravning men som inte sker i Svenska kyrkans ordning med präst.
Du ser till att förtvivlade medmänniskor kan
ringa 112 och samtala med jourhavande präst.
Och du har även bidragit till att individer
kostnadsfritt fått samtalsstöd.
Du sprider musik och sångglädje genom ett
flertal kostnadsfria körer för barn och vuxna.
Du möjliggör att vi kan vara
Sveriges största arrangör av
konserter.
Du bjuds in till träffar för
äldre och ensamma.
Du har gjort det möjligt för alla som vill
lyssna till föreläsningar kring intressanta
och aktuella ämnen.
Du ger familjer möjligheten att lära känna
andra på våra öppna förskolor.
Tack för att du som medlem gör allt detta och
mycket mer möjligt.
Hjärtligt välkommen till din egen kyrka där
dörren står öppen både i tro och tvivel.
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Kyrkliga handlingar januari-mars
Döpta

Harley Lars Raimo Stagevik, Skårby
Linux Mike Christian Stagevik, Skårby
Fabian Nils Gustafsson, Svarte
Felicia Anna Charlotte Tullberg, Sövestadsbygdens församling
Albin Anders Jack Olsson, Ystads församling
Elsa Siri Maja Borglin, Bjäresjö
Malte Henry Rasmusson, Ystads församling
Elvira Alice Ruth Christensson, N Vallösa
Vilton Lars Vilhelm Hoffsten, Gussnava

Vigda

Malin Persson och Joakim Gustafsson, Svarte
Maria Åkesson och Patrik Tullberg, Sövestadsbygdens församling
Helena Hoffsten och Daniel Gustafsson, Gussnava

Begravda

Karin Larsson, Ystads församling
Sven Svensson, Svarte
Gunnar Olsson, Svarte
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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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