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Barnverksamhetens avslutning

Min vän är min och jag är hans
Överskriften är ett citat från den
vackra sommarpsalmen ”En vänlig
grönskas rika dräkt”. Det fungerar
så med den helige Andes pedagogik
att i olika perioder av våra liv så blir
vissa bibelord och kristna sanningar
levande och aktuella för oss. Vi kan
inte ta in allt på en gång, utan Anden
belyser olika saker efter hand och för
oss djupare in i Guds sanning.
Under våren har löftet om Guds
osvikliga närvaro alltid, i allt och genom allt blivit starkt och påtagligt för
mig. Våren har i Kyrkans år tre underbara fester: Påsk, Kristi himmelsfärds dag och Pingst. Efter sin uppståndelse och före sin himmelsfärd så
lovar Jesus att han skall vara med oss
alla dagar till tidens slut. Och Pingsten påminner om den helige Ande som
Jesus kallar Hjälparen. Var vi än är,
hur vi än har det, vad som än väntar oss av lycka och sorger, medgång
och motgång, så är vi aldrig ensamma
och utelämnade åt vår egen och andra
människors styrka och förmåga. Nej,
vi har en gudomlig Hjälpare som vill
och kan leda oss rätt, beskydda oss
och välsigna oss.
Bilden visar en ikon som brukar kal�las ”Jesus och en vän”. Mannen på
bilden står nära Jesus och denne ser
ut att hålla sin arm omkring honom.
Och runt mannens huvud finns en
gyllene gloria. Den lyser inte på grund
av hans egen duktighet eller fromhet,
utan den reflekterar Guds kärleks
ljus som strålar från Jesus. Du skulle
kunna sätta in dig själv på ”ikonmannens” plats. Jesus är vid din sida och
han vill att du skall lära känna honom
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som din bäste vän. Våga tro och lita
på att det faktiskt är så!
Många av oss ser nu fram emot sommar och välbehövlig semester. För
min egen del så väntar ”ett nytt liv”
efter sommaren. Från och med den 1
september kommer jag att under ett
år vara föräldraledig. Komminister
Anne Gräns har av kyrkorådet förordnats att vara vikarierande kyrkoherde under den tiden och prosten Jan
Frithiof, välkänd i våra församlingar,
har lovat att gå in som ”extrapräst”.
Hur sommaren 2015 kommer att bli
vet vi ännu inte. Men en sak är säker: den helige Ande har inte semesterstängt! Hjälparen följer oss i både
solsken och regn och då blir det alltid
en god sommar. Jag gör till sist den
gamla irländska bönen till min:
”Må din väg gå dig till mötes och må
vinden vara din vän.
Må solen värma din kind och må regnet vattna själens jord.
Och tills vi möts igen - må Gud hålla
dig i sin hand.”
Tord Mårtensson
Kyrkoherde

Tack Stig!
På Pingstdagen gjorde Stig Ferm sin
sista offentliga spelning i Skatelövs
kyrka. Med ålderns rätt har han bestämt sig för att nu dra sig tillbaka.
Och det gör han verkligen med flaggan i högsta topp! Alla vi som har haft
glädjen att få lyssna till honom har
beundrat hans vackra tonsäkra trumpetspel och många gånger sagt att det
är fantastiskt att han fortfarande är
en så duktig musiker. Stig är en verklig legendar och det är ingen överdrift
att säga att hans namn står inskrivet

i den småländska musikhistorien.
Otaliga gånger har tonerna från hans
gyllene trumpet ljudit i Skatelövs och
Västra Torsås kyrkor genom åren, såväl vid högtider och glädjefester som i
sorgliga stunder. Vi säger ett hjärtligt
tack till Stig för allt vad han har gett
våra församlingar och önskar honom
och Irma goda år framöver med Guds
rika välsignelse.
Tord Mårtensson
Kyrkoherde
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Konfirmand 2015-2016
I skrivandes stund är inbjudan till
konfirmationsläsning för Er som är
födda 2001 på väg ut. Vi börjar höstens konfirmandverksamhet med en
upptaktsgudstjänst i V Torsås kyrka
söndagen den 6 september kl 18.00.
Efter den samlas Ni konfirmander
och Era föräldrar i sockenstugan för
en fika och lite information inför läsåret. Helgen 26-27 september åker vi
på ett kortläger. Målet är att lära känna varandra och att som konfirmand
bli introducerad i bl. a gudstjänstlivet. Vi kommer också att ”bygga” en
gudstjänst tillsammans, och när vi
kommer hem på söndagen håller vi
gudstjänst i Skatelövs kyrka kl 14.00.
Det är då tänkt att bli en gudstjänst

där vi tillsammans med Er konfirmander förklarar gudstjänstens olika
moment.
ALLA är förstås välkomna till gudstjänsten den 27 september i Skatelöv!
Ps. Är Du intresserad av att konfirmationsläsa i Skatelövs pastorat, men
tillhör en annan församling? Eller är
Du lite yngre eller kanske äldre än 14
år? Hör av Dig! Och Du vet väl om
att man inte måste vara döpt för att
konfirmationsläsa? Däremot måste
Du döpas innan själva konfirmationen!
Hör av Dig till Anne Gräns (konfirmationsprästen) så får Du veta mer!
Mail: anne.grans@svenskakyrkan.se
Tel: 070-2904323

Kvinnofrukost
Lördagen den 5 september kl 9.00 -11.00 kommer Zosja Carlsson från
Tingsryd till sockenstugan i Lönashult och berättar om sin bröstcancer
- på sitt positiva sätt.
Vi börjar som vanligt med frukost!
Välkommen med anmälan senast den 2 september till:
Aina von Bredow, tel. 0470 -750393, e-post aina.vonbredow@telia.com
Britt-Mari Andersson, tel. 0470-754262, e-post solbacken@vastratorsas.se

Missa inte den nyskrivna musikalen 5:e juli
kl 18.00 i Skatelövs kyrka!
Karolina Bengtsson och Louise Rosell Nilsson presenterar musikalen ”I
Jakten På Messias” tillsammans med barn och ungdomar från båda församlingarna. Musik varvas med teater och dans. Sarkastiska inslag speglar en
djupare samhällsdebatt som också musikalen berör.
Efter musikalen kommer det att bjudas på tårta, saft och kaffe!
Hjärtligt välkomna!
Vänliga hälsningar från
Karolina & Louise
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Hälsning från vaktmästarna
Här kommer lite kyrkogårdsnytt från
vaktmästeriet. Vi påbörjade sommarplanteringarna med isbegonia den 1
juni. Känns verkligen inte sommar i
luften, trots juni! De som inte verkar ha ont av kyla eller fukt är tyvärr
sniglarna, som hade börjat äta av penséerna. Men nu hoppas vi på att sommarvärmen snart är på gång, lagom
till midsommar.
Som en del har sett har vi plockat
bort en del gravlyktor samt föremål
i glas som har varit placerade bakom
eller vid gravstenarna. Glasföremål
kan vi av säkerhetsskäl inte ha kvar
på dessa ställen, gräsröjningslinorna
kan slå sönder glaset och ge upphov

till skador på personalen. Vi vore
tacksamma om ni ville ta bort dessa
föremål.
Församlingshemmet i Skatelöv och
Västra Torsås sockenstuga skall få
välbehövlig behandling med rödfärg och strykning av fönster i sommar. Arbetet har redan påbörjats i
Skatelöv och strax efter midsommar
kommer det att starta i Lönashult.
Efter beslut i kyrkorådet, som är ansvarig för begravningsverksamheten,
kommer återlämnade gravstenar i
vårt pastorat att destrueras. Det arbetet skall sättas igång under hösten.
Vi kyrkvaktmästare önskar alla en fin
och skön sommar!

Som sommarvikarier på våra kyrkogårdar kommer vi att i år möta Hampus
Hammarbäck i Skatelöv och Simon Marcusson i Västra Torsås. Vi hälsar dem
varmt välkomna och hoppas att de skall få en fin sommar.
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Gångedagen i Västra Torsås
Gångedagen på Kristi himmelsfärds dag blev en härlig folkfest. Västra Torsås
församling vill tacka de medverkande föreningarna: Hembygdsföreningen,
LRF och Samhällsföreningen i Lönashult, samt alla andra som hjälpte till så
att kyrkan fick en sådan fin födelsedag (142 år!).

Christina Nilsson konsert
Pär Nilsén, baryton och Karolina Andersson, sopran medverkar i årets konsert i Skatelövs kyrka lördagen den 29
augusti kl 18:00.
Pär är född i Sävsjö och uppvuxen i en
musikalisk familj. Sin sångutbildning
startade han hos Sylvia Mang-Borenberg i Växjö och gick sedan vidare bl.a.
till den kände operasångaren Erik Saedén. Han examinerades i maj 2011 som
lyrisk baryton vid Högskolan för Scen
och Musik i Göteborg, operalinjen.
Karolina Andersson var stipendiat år
2006. Hon är uppvuxen i Arvika i en
familj där man sjunger och musicerar
mycket. Hon debuterade som Nattens
drottning i Trollflöjten av Mozart på
Stockholmsoperan. 2007-2009 var hon
anställd vid Komische Oper i Berlin
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dit hon också återkommit i ett flertal
produktioner. Hon har dessutom haft
engagemang vid Nationaloperan i Paris, Staatsoper i Berlin och Théatre du
Capitol i Toulouse. 2014-2015 sjunger
Karolina vid Värmlandsoperan och hon
kommer även att vara solist vid Trettondagskonserten i Berwaldhallen.

Kyrkans dag i Grimslöv
Det har nu blivit en fin tradition att
samlas utanför Handelsboden i slutet
av sommaren.
I år blir Kyrkans dag söndagen den
30 augusti kl. 14.00.
Vi gästas av trollkarlen Mr Goran
som kommer att ”predika” med hjälp
av Gospel Magic. Det är en sorts trolleri där berättelsen avspeglar eller är
evangeliet. Budskapet blir synligt och
tricken visar och synliggör budskapet.
Musiken står Vislanda musikkår för
och det blir korvgrillning, glass och
fika.
Välkomna till denna festdag för alla
åldrar!
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Bild 1: Konfirmanderna på läger

Bild 2: Förberedelser inför barnverksamhetens fastecafé
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Bild 3: Gospelkonsert i Skatelövs fullsatta kyrka

Bild 4: Runt altaret i Skatelövs kyrka är det nu vackert blått tack vare Arne
Gunnarssons och Gunnar Jonssons fina arbete.
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Gåva till Skatelövs församlingshem
Som många vet är Willy Hendriks i Torne makalöst skicklig på att brodera.
Hon har tillsammans med sin make Arie Niijhof skänkt en broderad tavla med
bilder från Bibeln och den kristna traditionen till församlingshemmet. Skatelövs församling har med stor tacksamhet tagit emot den fantastiska gåvan. Vid
en församlingsafton söndagen den 20 september kl 18.00 kommer tavlan och
dess olika motiv att presenteras närmare.

Den första sopplunchen
i Västra Torsås sockenstuga blir torsdagen den
1 oktober kl 13.00.

Middagsbönen
och
sopplunchen i
Skatelövs
församlingshem
börjar
igen onsdagen
den 9
september kl 12
.00.
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Skriv redan nu in datumet för årets höstfest i
kalendern: fredagen den
23 oktober.

Musik i
Sommarkväll
i Torsåsby kapell kl 19.00
Sommaren 2015
27 juni

”På sångens vingar”
Karolina Bengtsson, Louise Rosell Nilsson
& Leif Önnerby

4 juli

Ingemar Hedberg i ord och ton

11 juli

”Nu brusa alla bäckar”
Astrid Laryd, Maria Nordén Karlsson och
Thomas Karlsson

18 juli

”Till sommaren och dig”
Sommarkvartetten: Gertrud och Göran & Marianne
och Per-Sture.		
Vid pianot: Viking Olsson

25 juli

”Sommarserenad”
Mats Lindström & Viking Olsson

1 augusti

”En himmelsk resa”
Familjen Rosell

8 augusti

”Som en sommarfjäril”
Sofia och Johanna Lundin
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Träffpunkt

Alla
barngrupper
startar igen
v37!

Nu är verksamheten med Träffpunkt igång!
Vi har träffats tre onsdagskvällar under våren och det har varit mycket lyckat.
Sockenstugan i Lönashult har fyllts av små och stora i alla åldrar. I härlig gemenskap har vi sjungit, pysslat och ätit tillsammans. Varje träff har avslutats med ljuständning och en kort andakt. Vi fortsätter till hösten och den första Träffpunkten
blir onsdagen den 9 september kl 17-19
Välkomna!

Döpta
Västra Torsås församling

21 januari Loke Fredrik Ludvig Pihlaja Åberg, Gottåsa Sirsekulla 2014-10-02
22 februari William Melvin Karlsson, Håldalavägen 17
2014-09-25
28 mars
Ellie Hella Althea Heinmert, Torsåsby Solsidan
2014-12-30

Skatelövs församling
10 januari
31 januari
28 februari
28 februari
1 mars
8 mars
25 april
23 maj
23 maj
23 maj
14 juni
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Adrian Daniel Zlatan Lindström, Grimslöv Ramsdal
Agnes Hilma Lavesson, Skäggalösa Lillegård 3
Alexis Evelina Axbom, Aspvägen 14
Saga Marie Cecilia Ekelund,
Vrankunge Lilla Mellangård 2
Liam Noah Magni Hjertqvist, Hantverkargatan 5
Filippa Amanda Sjöö, Torp Brogård 4
Emilio Joakim Claes Stenström, Skörda Gröndal
Tindra Nellie Johanna Gunnarsson, Snickarvägen 25
Benjamin Karl Melwin Holmkvist,
Grimslöv Torbjörnsgård 2
Linnéa Novalie Sandberg, Fereboavägen 24
Elsie Ida Ella Karlsson, Odensjö Källargård

2014-10-21
2014-10-12
2014-10-22
2014-12-06
2014-11-06
2014-10-23
2014-12-09
2015-02-08
2015-01-15
2015-03-14
2015-03-07

Sommarens friluftsgudstjänster
28 juni:
14.00 Ormastenen i Lövhult.
12 juli:
14.00 Kurran i Vrankunge.
2 augusti: 14.00 Hos Mats Lindström, Vinskalle. Gudstjänsten firas tillsammans
med Härlunda församling.
9 augusti: 14.00 Blodberget i Odensjö.
16 augusti: 18.00 Puben i Mörhult. Tag gärna med något att grilla.
Välkommen att fira gudstjänst i naturens ”katedral”! Och glöm inte kaffekorgen!

Kurran
Kurran är en ryggåsstuga från 1700-talet och ligger i Vrankunge vid landsvägen
mot Sirkön. Den ägs av Skatelövs hembygdsförening och vårdas i samarbete med
byborna i Vrankunge.
Kurran uppfördes ursprungligen på Agnäs gård som rättarebostad och kallades
”Johannishus”. År 1844 flyttades den till torpet Norvik, nuvarande Bokelund också detta i södra delen av byn. Den sista som bodde i Kurran var Karolina Johansson, född 1853. Hon var uppvuxen i stugan och bodde kvar när syskonen flyttat
iväg och föräldrarna dött. ”Lina i Kurran” försörjde sig på att sy, sticka täcken
och strumpor, spinna lin och ull samt att plocka bär. Karolina dog 1943 i en ålder
av 90 år. De sista nio åren kunde hon emellertid inte bo kvar och Kurran började
förfalla.
När representanter för Skatelövs hembygdsförening besökte Kurran sommaren
1951 var huset mycket illa åtgånget men ändå värt att bevara. I ett gemensamt
projekt beslöt därför hembygdsföreningen och Vrankungeborna att flytta Kurran
till Vrankunge by och restaurera den. Detta skedde 1952.
För några år sedan påbörjades en ny renovering. Bland annat har stugan fått ett
helt nytt tak och nya växter har planterats där. Golven är lagade. Nu återstår en del
arbete inomhus innan Kurran återigen kan ta emot gäster och användas vid olika
sammankomster.
Hur stugan har fått namnet ”Kurran” är inte känt.
Gunnel Holmgren
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Välkommen till sommarens gudstjänster
i Skatelöv.
(Kyrkan om inget annat anges.)

27 juni
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i Torsåsby kapell,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
28 juni
4 s e trefaldighet
kl. 14 Friluftsgudstjänst vid Ormastenen
			
i Lövhult *
4 juli
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i Torsåsby kapell,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
5 juli
Apostladagen
kl. 18 Musikal ”Jakten på Messias”
11 juli
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i Torsåsby kapell,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
12 juli
6 s e trefaldighet
kl. 14 Friluftsgudstjänst vid Kurran i
			
Vrankunge, Thomas Rosell o Lena 		
			
Carlsson, dragspel o gitarr *
18 juli
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i Torsåsby kapell,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
19 juli
Kristi förklarings dag kl. 10 Mässa, Leif Önnerby o Lena Carlsson,
			
flöjt, piano o orgel
25 juli
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i Torsåsby kapell,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
26 juli
8 s e trefaldighet
kl. 18 Musikkväll i prästgården. Karolina
			
Bengtsson (vid regn i kyrkan)
1 augusti
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i Torsåsby kapell,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
2 augusti
9 s e trefaldighet
kl. 11 Spelmansgudstjänst, Skatelövs
			
spelmanslag, kyrkrodd
8 augusti
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i Torsåsby kapell,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
9 augusti
10 s e trefaldighet
kl. 14 Friluftsgudstjänst på Blodberget,
			
Lena Tuneskog-trumpet *
16 augusti
11 e trefaldighet
kl. 10 Mässa
23 augusti
12 e trefaldighet
kl. 18 Gudstjänst
29 augusti
lördag
kl. 18 Christina Nilsson konsert
30 augusti
13 e trefaldighet
kl. 14 Kyrkans dag i Grimslöv
6 september 14 e trefaldighet
kl. 10 Mässa
13 september 15 e trefaldighet
kl. 10 Mässa, i Torsåsby kapell
20 september 16 e trefaldighet
kl. 18 Församlingsafton, ”Willys tavla”
27 september 17 e trefaldighet
kl. 14 Kommenterad gudstjänst,
			
konfirmanderna
4 oktober
Den hel. Mikaels dag kl. 14 Familjegudstjänst, Musikalgruppen
11 oktober
Tacksägelsedagen
kl. 10 Mässa, Skatelövs sångkör
		
kl. 18 Älgmålsbön, i Torsåsby kapell, Bengt
Hjärtligt
välkomna!
			
Arvidsson-blås, Tomas Rosell-dragspel
*=Tag med kaffekorg!
Med reservation för ändringar.
Kolla alltid helgens predikoturer i Smålandsposten.

Välkommen till sommarens gudstjänster
i Västra Torsås.
(Kyrkan om inget annat anges.)

27 juni
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i kapellet,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
28 juni
4 s e trefaldighet
kl. 10 Gudstjänst, Karolina Bengtsson-		
			sång
4 juli
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i kapellet,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
5 juli
Apostladagen
kl. 10 Mässa
11 juli
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i kapellet,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
12 juli
6 s e trefaldighet
kl. 18 Gudstjänst, Jenny Bladgren-sång
18 juli
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i kapellet,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
19 juli
Kristi förklarings dag kl. 18 Gudstjänst, Louise Rosell Nilsson-		
			
sång o flöjt
25 juli
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i kapellet,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
26 juli
8 s e trefaldighet
kl. 10 Mässa
1 augusti
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i kapellet,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
2 augusti
9 s e trefaldighet
kl. 14 Friluftsgudstjänst hos Mats
			
Lindström, Vinskalle *
8 augusti
lördag
kl. 19 Musik i Sommarkväll i kapellet,
			
se särskild annons i Kyrkstöten
9 augusti
10 s e trefaldighet
kl. 10 Mässa
16 augusti
11 s e trefaldighet
kl. 18 Sommarkväll, puben i Mörhult *
23 augusti
12 s e trefaldighet
kl. 10 Mässa
6 september 14 s e trefaldighet
kl. 18 Gudstjänst, upptakt för
			
konfirmanderna Mattias Lundin
			
& Julia Berggren, gitarr o sång
13 september 15 s e trefaldighet
kl. 10 Mässa i kapellet, Anne Blidsäter-sång
20 september 16 s e trefaldighet
kl. 10 Gudstjänst
27 september 17 s e trefaldighet
kl. 10 Mässa, Äldres fest, Kyrkokören
4 oktober
Den hel. Mikaels dag kl. 10 Gudstjänst, Viking Olsson o Lena
			
Carlsson, sång o musik
11 oktober
Tacksägelsedagen
kl. 14 Familjegudstjänst, Musikul
		
kl. 18 Älgmålsbön i kapellet Bengt
			
Arvidsson-blås, Tomas Rosell-dragspel
Hjärtligt välkomna!
*=Tag med kaffekorg!
Med reservation för ändringar.
Kolla alltid helgens predikoturer i Smålandsposten.

Församlingsexpedition
Carin Aschan, onsdag-torsdag kl 10-12
e-post: skatelov.pastorat@svenskakyrkan.se

0470-75 09 50

Kyrkoherde Tord Mårtensson
e-post: tord.martensson@svenskakyrkan.se

0470-75 09 51
070-342 35 54

Komminister Anne Gräns
e-post: anne.grans@svenskakyrkan.se

0470-75 09 52
070-290 43 23

Kantor Ingela Carlsson Hedstig
e-post: ingela.carlsson-hedstig@svenskakyrkan.se

0470-75 09 57
072-577 38 00

Kantor Lena Carlsson
e-post: lena.k.carlsson@svenskakyrkan.se

0470-72 45 90
072-578 98 47

Församlingsassistent Anette Berggren
e-post: anette.berggren@svenskakyrkan.se

0470-75 09 56
072-557 39 00

Kyrkokamrer Gert Bengtsson
e-post: gert.bengtsson@svenskakyrkan.se

0470-75 09 55
072-577 36 00

Medhjälpare i köket Karin Darwish

0470-75 00 53

Kyrkogårdsförvaltning Skatelöv och Västra Torsås
Frågor gällande gravrätt, gravstenar och gravskötsel
Bokning av sockenstugan
Kyrkogårdsförman Mats Marcusson
0470-75 09 59
e-post: mats.marcusson@svenskakyrkan.se
072-249 63 20
Skatelövs kyrka och kyrkogård
Bokning av församlingshemmet
Kyrkvaktmästare Thomas Rosell
e-post: thomas.rosell@svenskakyrkan.se

0470-75 09 54
072-524 63 20

Västra Torsås kyrka, kyrkogård och sockenstuga
Torsåsby kapell och kyrkogård
Kyrkvaktmästare Henrik Aldrin
e-post: henrik.h.johansson@svenskakyrkan.se

0470-75 09 58
072-523 63 20

Kyrkvaktmästare Sara Berggren
e-post: sara.berggren@svenskakyrkan.se

0470-72 45 91
072-553 19 52

Kyrkorådets ordförande Kurt Lennartsson

0470-75 09 53
072-577 42 00

Vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/skatelov-vastratorsas

Kyrkskjuts

Kyrkskjuts ordnar vi gärna i samband med gudstjänster och samlingar.
Ring Lönashults Taxi, 0470-75 71 00
Om taxi inte kan köra, kontakta i Skatelöv Kurt Lennartsson, 0470-75 02 03,
och i Västra Torsås Ture Petersson, 0470-75 70 25

Lindströms Tryckeri, Alvesta 15-0663

Ansvarig utgivare: Tord Mårtensson.Redaktionsgrupp: Tord Mårtensson,
Britt-Mari Andersson, Thomas Rosell, Kurt Lennartsson, Ingela Carlsson-Hedstig

Här når du alla medarbetare

