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Kyrkoherden har ordet...
Jag hoppas att alla nu har haft en fin sommar och fått tid
för både ro och vila. Själv har jag haft det bra och är redo
för att möta en ny termin.
En stor glädje är att vår nye komminister Staffan nu har kommit och det ska bli gott
att verka tillsammans med honom i vår församling. Vi kommer välkomna honom
officiellt i en högmässa i Vallösa kyrka den 29/9. Då kommer vi också avtacka
Siv som vikarierat här som komminister under snart två år. Vi hoppas många kan
komma vid detta tillfälle.
Terminen kommer annars se ut ganska som vanligt med ordinarie verksamheter
inom barn och körverksamheten. Dock kommer Stämbandet tre tisdagar under hösten förlägga sin övning i Snårestad byahus och i samband med detta ha sångcafe
öppet för alla. Vi kommer även denna termin fortsätta med en ny samtalsgrupp om
olika livsfrågor. Du som längtar efter en ny frukostföreläsning kan glädja dig att nästa
tillfälle kommer nu i höst och heter ”Vårt sköna, gröna Ystad” ett föredrag av Ingemar
Åkesson. Nytt för i år är ”Kyrkloppet” som ska genomföras nu i början av september
och detta i samarbete med Rynge IK. Allt finns och läsa om i församlingsbladet.
Jag skulle vilja i mitt inledande ord även slå ett extra slag för detta numrets boktips.
Jag fick i somras glädjen att läsa en ganska enkel liten bok som jag tänkte inte
skulle beröra mig särskilt mycket, men det gjorde den! Den handlar om vilan och
hur viktig vilan är för oss människor och med avstamp i att faktiskt vår Herre, tycker
vilan är så viktig att han satte den som ”nr 3” i Budorden ”Tänk på vilodagen så att
du helgar den”. Ja, jag blev så berörd av denna bok att den påverkat mig på många
sätt. Därför kommer också samtalsgruppens första träff handla om just vilan.
Vi kommer även i detta nummer fortsätta att fördjupa oss i gudstjänsten och dess
innebörd, detta i tanken att det är lättare att fira gudstjänst om man verkligen förstår
vad allt betyder. Jag önskar nu alla en välsignad höst!
/Mårten, kyrkoherde

2

LJUNITS FÖRSAMLING

Välkomna till kyrkloppet!
Lördagen den 7 september 2019
Samling kl 10.00 i Vallösa kyrka
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.

Ljunits församling i samarbete med Rynge IK

Mottagning / avtackningsgudstjänst
29 september kl 10.30 i Vallösa kyrka
I samband med söndagens högmässa i Vallösa kyrka kommer
vi avtacka vik komminister Siv
Jonasson och mottaga Staffan
Svensson som ny komminister i
församlingen.
Efter högmässan kommer det vara lunch i Skårby
församlingshem dit alla är välkomna.
Anmälan till lunchen göras senast 18/9 till Församlingsexpeditionen på tel 0411-672 60 eller via mail
ljunits.församling@svenskakyrkan.se
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Boktipset
”Det händer när du vilar” av Tomas Sjödin
Under semestern läste jag denna fina bok som jag
varmt kan rekommendera till alla. Speciellt då den
tar upp något så viktigt som vilan, denna självklarhet
som lite tappats bort i vår tid där effektivitet, ständig
uppkoppling, aktivitet m.m. premieras. Samtidigt har
vi nog aldrig haft så många stressade själar som nu.
Så gör som jag, unna dig att läsa denna fina bok om
vilan. Vi har den till försäljning i församlingshemmet till
priset av 60 kr.
/Mårten, kyrkoherde

Sångcafé i Snårestad
Tre tisdagar i höst kommer vi ha Sångcafé i
Snårestads byahus kl. 18.30-20.00.

Tis. 1/10, tis. 5/11 samt tis. 3/12.

Kom och var med o sjung, Anna-Maria leder
oss! Ingen föranmälan!
Kaffe o kaka till en ringa kostnad! Välkomna!

Otto och Emma Centervalls Minnesfond
Fondmedel kan sökas till funktionshindrade barn och ungdomar inom eller med
anknytning till tidigare Balkåkra, Snårestads och Skårby församlingar.
I brist på sökande från nämnda församlingar kan även funktionshindrade barn och
ungdomar från andra orter i kommunen komma ifråga.

Ansökan senast 1 november skickas till:

Kyrkoherden i Ljunits församling, Skårby kyrkoväg 196, 271 91 Ystad.
Märk kuvertet ”Centervalls Minnesfond”.
För mer information ring kyrkoherde Mårten Schuman.
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”Vårt sköna, gröna Ystad”
Frukostföreläsning
lördag den 19/10 2019 kl 9:00
i Skårby församlingshem
Ingemar Åkesson

f d polis från Ystad har skrivit tre böcker om sin
hemstad och berättar inspirerande om stadens
liv och historia.
Biljetter kommer att säljas under tiden
9 september - 13 oktober 2019
(Endast förköp)
Varmt välkomna!

Samtalsgrupp om livet
Vi kommer samtala utifrån olika livsfrågor
(vi startar med att tala om vilan och varför den
är så viktig).
Träffarna startar med att präst har inledande ord
över dagens ämne och belyser det utifrån ett
kristet perspektiv, därefter diskuterar vi och delar
med oss av våra egna tankar och funderingar.
Gruppen träffas i Skårby församlingshem 6 st
tisdagar ojämna veckor kl 18.30-20.00.

Start 10 september!

Föranmälan behöver göras innan 31/8 till
marten.schuman@svenskakyrkan.se
eller ring 0733-11 92 80.
Antalet deltagare är begränsat till ca 7-8 st.
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Gudstjänstens olika delar - Del 3
Efter vi bett syndabekännelsen och tagit emot förlåtelsen kommer vi till nästa del i
liturgin, nämligen det som kallas för ”Herre, förbarma dig”.
Dessa ord får Jesus höra många gånger under sitt liv, många är dem som kommer
till honom och ropar och ber om hans förbarmande. Vi har tex den kanaaneiska
kvinnan som hade en dotter som var besatt av en oren ande, hon ropar till Jesus:
”Förbarma dig över mig” och Jesus hörsammar hennes bön och botar hennes dotter. Vi har även den blinde Bartimaios utanför Jeriko som ropar på Jesus eller mannen vars son var besatt av en ond ande och som kastade honom i eld o vatten och
försökte ta livet av honom. Även här vädjade man till Jesus – ”Herre, förbarma dig”.
Och varje gång hjälper Jesus personerna i deras nöd.
Av sammanhangen förstår vi att dessa ord uttalas av människor som insett sin nöd
men inte finner hjälp någonstans och sätter allt sitt hopp till Jesus. En bön Jesus
alltid lyssnar till.
I den tidiga Kyrkan var gudstjänstspråket främst grekiska och ”Herre, förbarma dig”
kommer från de grekiska orden ”Kyrie, eleison”. Det grekiska ordet för ”förbarma”
är eleos och som har sitt ursprung i det gamla grekiska ordet för olivolja. En olja
som också användas vid helandet av sår. Den hälldes över såret eller den skadade
kroppsdelen och masserades sakta in för att läka det skadade.
I dessa få ord, denna korta bön: ”Herre,
förbarma dig” sammanfattas mycket av
den kristna tron. Vi inser vår litenhet eller våra begränsningar och kommer till
Jesus som är den som kan rädda oss,
hjälpa oss, hela oss och trösta oss.
När vi i högmässan stämmer in i dessa
ord, stämmer vi därmed in i Kyrkans
erfarenhet och förståelse av Gud.
Genom dessa ord förs vi in i rätt förhållande till Gud. Vi vänder blicken
ifrån oss själva till den som kan hjälpa
oss. Vi öppnar oss för Gud.

Herre, förbarma dig är hela församlingens bön till Gud om barmhärtighet. Bönen leds oftast av prästen
och då bönen riktar sig mot Gud
vänder sig prästen mot altaret.
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Denna korta bön, Herre, förbarma dig använder
även många kristna i sitt dagliga liv. Man upprepar
bönen under dagen, antingen slänger man iväg
bönen då och då som små pilar till Gud eller så
väljer man ett tillfälle då man sitter och upprepar
eller idisslar bönen (vi har böcker om detta i vårt
lilla bibliotek). En del använder sig även av olika
typer av radband vid denna typ av bön och vi har
en sort ”fingerradband” till försäljning i vårt bokställ.
Fördelen med att använda denna korta bön och att hålla
fast vid den är att man genom upprepandet mer eller mindre genomsyras av bönen och den blir efter ett tag inte
bara ord, utan jag blir ett med bönen och bönen blir ett
med mig. Bönen formar mig och gör mitt liv och min livshållning ständigt öppen mot Jesus som alltid förbarmar sig
över den som ropar.

Du behöver bara gudstjänsten…
Nu spetsar vi till det, men i Kyrkans första tid innan
vare sig Bibeln eller Trosbekännelser eller nedskrivna dogmer fanns, så fanns gudstjänsten och
den innehöll allt man behövde.
I gudstjänsten fanns all teologi och all tro samlad
och kom till uttryck i gudstjänstens liturgi. Så ville
man upptäcka den kristna tron, så fick man ofta
rådet, gå i gudstjänsten, där finns vår tro i koncentrerad form.
Men gudstjänsten var och är inte tänkt att bara
vända sig till människans intellekt, som ett tillfälle
att ”undervisas” om tron, utan gudstjänsten har
alltid setts som ett tillfälle då vi träder i kontakt med Gud och den gudomliga dimensionen i tillvaron. Därför är inte gudstjänsten främst ett tillfälle för undervisning utan mer ett tillfälle för att uppleva. När vi lämnar gudstjänsten är det därför
tänkt att vi inte lämnar den som åhörare utan som vittnen!
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Våra verksamheter
Kontaktuppgifter finns på sista sidan

Barnverksamhet

Babysång – Detta är en grupp för er med barn i åldern 0-9 månader. Vi träffas i
Skårby församlingshem varannan onsdag (jämna 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. Start v36.

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 min
då vi sjunger, spelar och rör oss till levande musik. Start v36.

SÖNDAGSKYRKIS
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 15/9 och 10/11 i Skårby kyrka!

Konfirmander

I år har vi ingen konfirmandläsning i brist på anmälningar. De ungdomar som vill
läsa hänvisas till Ystad Pastorat.

Körer

Småstjärnorna – Barnkör åk F-2. Svarteskolan, torsdagar 13.30-14.15.
Stämbandet – Vuxenkör. För dig som tycker om att sjunga.

Tisdagar 16.00-17.30 Skårby församlingshem.
Kyrkokören – Vuxenkör. För dig som gillar lite större utmaningar.
Onsdagar 19.00-21.00 i Skårby församlingshem.
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Syföreningar

Skårby syförening – Träffas 1:a onsdagen i månaden i Skårby församlingshem. Ansvarig: Anita Johansson 0411-711 00

Vallösa syförening – Träffas 2:a onsdagen i månaden i Vallösa kyrka.
Ansvarig: Anita Engdahl Johansson 0411-705 04.

Andakter på äldreboendet i Svarte

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

Höstfest för församlingens seniorer 3/10
Vi hälsar alla församlingsbor som är födda 1954 eller tidigare välkomna
till en trevlig eftermiddag med musikunderhållning och mat.
Vi börjar med andakt kl 12.00 och därefter blir det lunch och underhållning
med efterföljande kaffe och hembakade äppelkakor av syföreningsdamerna.
Tid och plats är tor 3/10 kl 12.00-15.30 i Skårby församlingshem.
Anmälan senast 20/9 till församlingsexp, tel 0411-672 60 eller
ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupp

Till hösten startar nästa samtalsgrupp, se mer sid 5.

Frukostföreläsning / Kyrkloppet / Advent event

Dessa verksamheter anordnas av verksamhetsutskottet och annonser för detta
hittar ni i bladet.
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Bokstället

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

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.

Retreat

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.
Några adresser att söka vidare på är:
www.svenskakyrkan.se/lundsstift/killan, www.roglekloster.se, www.mariavall.se

Advent event 23/11

Kom till Skårby församlingshem för adventspyssel.
Du kommer kunna göra alla möjliga pyssel och därtill lite mer avancerade saker som borstbindning och
senapsrullning. Det bjuds även på glögg/saft, lussekatter och pepparkakor. Det brukar vara en väldigt
trevlig och uppskattad dag för både gamla och unga.
Det hela avslutas med andakt i kyrkan.
Så välkomna lördagen den 23 november kl 12.00 till
Skårby församlingshem. Vi avrundar i församlingshemmet strax innan 16.00 och går därefter upp till kyrkan och firar en andakt.

Sopplunch

Vi träffas i Skårby församlingshem för
andakt, soppa och med efterföljande
kaffe. Vi börjar kl 12.00 och följande
träffar är inplanerade under hösten:
5/9, 10/10, 7/11
Välkomna!
10
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Betraktelse Hösten
Orden du gav av kärlek
Lyser som blomster utmed vägen.
De vrånga orden smärtar djupt i själen.
Låt de varma kärleksfulla orden
Flöda över torg och gränder
Då skall en lovsång stiga
Mot en himmel som är öppen
För att ta emot ditt tack för dagen som du brukat.
Den här vilsamma dikten är
skriven av en man som jag lärde känna där jag tjänstgjorde
innan jag kom hit till Ljunits.
Arne Svensson var pensionerad kyrkvaktmästare i Näsum
och han författade även dikter
och verser med fokus på det
inre livet.
En människa kan älska när
hon vet sig älskad. Då kan såväl hennes ord som hennes
tankar och handlingar lysa ”som blomster utmed vägen”. Vi kan älska därför att
Gud först har älskat oss. I ljuset av den kärleken kan vårt inre få den ro som det
ständigt söker sig emot. Det får bot mot den rastlöshet, krav och stress som världen
omkring oss och även många gånger vi själva, lägger på oss.
Nu när hösten gjort sitt intåg hos oss så har för många vardagslunken åter tagit sin
början. Kroppen har förhoppningsvis fått sin vila och är redo för att ta sig an en ny
termin med dess glädje och allvar.
Men det är inte bara kroppen som behöver återhämtning. Det är lätt att glömma
att även vårt inre behöver vila. Vi behöver ibland även ladda våra inre batterier.
Kyrkan har sådana plattformar där vi får avsätta tid för oss själva och Gud i t.ex en
retreat eller en pilgrimsvandring i tystnad och reflektion. Varje söndag samlas vi till
gudstjänst där vi får ta emot det som vi behöver för att ge vidare och för att kunna
låta de varma kärleksfulla orden flöda ut över torg och gränder som en lovsång till
livets Gud.
/Staffan
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Kyrkliga handlingar
Döpta

Frans Garry Thomas Lundgren, Sjörup
Bruno Gershwin Lamberth Bagge, Västermalms församling
Isabella Ingrid Rosengren, Svarte
Alice Liv Karin Hanquist, Skårby
Allie Anna Ida Molin, Skårby
Arvid Nils Eric Molin, Skårby
Ossian Reslow, Rögla
Ludwig Gustav Ivan Svensson, Hunnestad
Stella Elsie Vivi Nimrén, Ystads församling
Idun Ethel Elisabeth Askolin, Karlsborg
August Niels Jakobsson, Snårestad

Vigda

Paula Stråhed och Tomas Andersson,
Stora Köpinge församling
Linda Larsson och Christian Olsson, Marsvinsholm
Minea Jonson och Oskar Mårtensson,
Västermalms församling
Mette Schönström och Love Wilén Örnulf,
Västerleds församling
Anneli Zaar och Jörgen Landén, Skårby
Jenny Vilner och Peter Bengtsson, Svarte
Nina Widell och Christian Stagevik, Skårby

Konfirmerade

Oskar Andersson, Ruuthsbo
Emma Nehrer, Marsvinsholm
Gabriel Broman, Bjäresjö
Mathilda Ekström, Svarte
Emil Åkesson, Bjäresjö
Edith Björklund, Svarte
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Begravda

Ann-Marie Olsson, Hylleröd
Bertil ”Kitte” Persson, Svarte
Gunnel Eriksson, Svarte
Doris Grave, Svarte
Christoffer Olsson, Gussnava
Ingabrit Salomonsson, Svarte
Märta Hanell, Svarte

Gravsmyckningskaffe
Under Allhelgonahelgen har alla våra kyrkor öppet för andakt och ljuständning kl 10.00-16.00. Utöver detta serveras det även gravsmyckningskaffe i
Skårby, Marsvinsholm, Snårestad och Vallösa kyrkor fredagen den 1/11 mellan kl 10.00-16.00.

Kyrkofullmäktige

Sammanträder 5/11 kl 19.00 i Sårby församlingshem.
13
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sensus

Almanackan! september-november
Hgm-Högmässa/Gtj-Gudstjänst

SEPTEMBER
Sön 1/9

Hgm 10.30 i Snårestad ”11 sön e tref”

Tor 5/9

Sopplunch 12.00 i Skårby församlingshem

Lör 7/9

Kyrkloppet 10.00 Vallösa kyrka, se annons sid 3

Sön 8/9

Hgm 10.30 i Vallösa ”12 sön e tref”

Sön 15/9

Hgm 10.30 i Skårby ”13 sön e tref”
Denna söndag är det Söndagskyrkis. Medv. barnkören.
Kyrkkaffe i förs.hemmet.

Sön 22/9

Hgm 10.30 i Bjäresjö ”14 sön e tref”

Fre 25/10

Födelsedagsfest för äldre som fyllt jämt. Inbjudan skickas.

Sön 29/9

Hgm 10.30 i Vallösa kyrka ”Den helige Mikaels dag”
Avtackning och mottagning av Siv och Staffan. Medv. Kyrkokören 		
och därefter lunch i Skårby förs.hem. Se annons sid 3

OKTOBER
Tis 1/10

Sångcafé i Snårestads byahus kl. 18.30-20.00

Tor 3/10

Höstfest för församlingens seniorer, se annons sid 9

Sön 6/10

Hgm 10.30 i Snårestad ”16 sön e tref”

Tor 10/10

Sopplunch 12.00 i Skårby församlingshem

Sön 13/10

Skördegtj 18.00 i Vallösa ”Tacksägelsedagen”
Medv. Kyrkokören och LRF bjuder på korv efter gudstjänsten

Lör 19/10

Frukostföreläsning i Skårby församlingshem, se annons sid 5

Sön 20/10

Gtj 14.00 i Skårby ”18 sön e tref”
SPF:s kyrksöndag som även bjuder på kyrkkaffe,
lotteri efter gtj i förs.hemmet. Medv. Stämbandet.

Sön 27/10

Hgm 10.30 i Bjäresjö ”19 sön e tref”

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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NOVEMBER
Fre 1/11

Gravsmyckningskaffe i Skårby, Marsvinsholm, Snårestad o Vallösa

Lör 2/11

Hgm 10.30 i Snårestad ”Alla helgonsdag” Medv. Stämbandet

Sön 3/11

Minnesgtj 16.00 i Marsvinsholm ”Alla själars dag” Medv. Kyrkokören

Tis 5/11

Sångcafé i Snårestads byahus kl. 18.30-20.00

Tis 5/11

Kyrkofullmäktige 19.00 i Skårby församlingshem

Tor 7/11

Sopplunch 12.00 i Skårby församlingshem

Sön 10/11

Hgm i 10.30 Skårby ”21 sön e tref”
Denna söndag är det Söndagskyrkis.
Medv. barnkören. Kyrkkaffe i förs.hemmet

Sön 17/11

Hgm 10.30 i Vallösa ”Sön f domsöndagen”

Lör 23/11

Advent event 12.00 i Skårby församlingshem, se sid 10

Sön 24/11

Hgm 10.30 i Bjäresjö ”Domsöndagen”
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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
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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