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Gott grönt samarbete

Kris eller möjlighet?
Det finns inget ont som inte har något
gott med sig, säger ett ordspråk. Ibland
kan det vara helt fel att säga något
sådant, till exempel till den som är svårt
sjuk, har drabbats av en stor sorg eller
har förlorat sitt arbete och sin trygghet.
När vi är mitt uppe i det svåra kan det
vara helt omöjligt att se något ljus eller
någon mening. Men påfallande ofta
kan vi, när det har gått en tid och vi
har fått lite perspektiv, se att vi lärde
oss något av det som vi var med om.
Nej, vi ville inte att det skulle hända
och vi hade helst sluppit det, men när
det nu är ett faktum så gav det oss ändå
nyttiga erfarenheter och lärdomar.
Så kan det vara med den coronapandemi som vi alla är drabbade av,
även om inte vi själva eller någon
närstående blivit sjuka.
När livet på grund av restriktionerna
är mer begränsat har tempot blivit
lugnare och vi har fått mer tid till
eftertanke. Vi har kanske hunnit med
att göra saker som vi annars har skjutit
upp. Vi har, kan vi hoppas, blivit mer
omtänksamma om varandra och mer
hänsynsfulla. Kan jag hjälpa någon som
är i riskzonen och som bör undvika
sociala kontakter? Handla eller uträtta
något annat ärende? Ringa och prata
en stund? Själv har jag nu när man inte
kan hälsa på vid några tillfällen plockat
fram papper och penna och skrivit ett
vanligt brev, något vi väldigt sällan gör
nu förtiden.

Visst kan det vara tråkigt att den
planerade semesterresan inte blev
av. Men faktiskt – måste jag åka
till andra sidan jorden för att lägga
mig på en strand? Det kan vara lika
trevligt i Torne i sommar eller i mitt
eget badparadis Övden. I Kina och
Indien kan man nu för första gången
på 30 år se bergstopparna i Himalaya.
Efter bara tre veckor ”i karantän” blev
luftkvalitén avsevärt mycket bättre.
Ett talande bevis på vilken påverkan vi
människor har på miljön.
Vad är egentligen det verkligt
viktiga och värdefulla? Viruset kanske
kan få oss att på allvar grunna på den
frågan. När Bertil Gärtner 1971 var ny
biskop i Göteborgs stift skrev han ett så
kallat herdabrev som han kallade ”Kris
leder till Kristus”. Tänk om det får vara
så i världen, i Sverige, i mitt och ditt
liv år 2020! Och vi vet vad Jesus säger:
Vad hjälper det en människa, om hon
vinner hela världen (också sin hälsa),
men förlorar sin själ?
Jag vill önska dig som läser dessa
rader en riktigt fin sommar, att du och
dina nära och kära får vara friska, att
ni snart kan vara tillsammans igen
om ni nu har tvingats hålla avstånd.
Först och främst önskar jag att du ska
upptäcka Gud i ditt liv. Något vaccin
mot coronaviruset finns ännu inte. Men
Gud är den fasta klippan som håller att
bygga på vad som än händer.
					
Tord H. Mårtensson

EN HÄLSNING FRÅN
VAKTMÄSTARNA
Trots en otroligt annorlunda vår har arbetet på kyrkogårdarna löpt
på ungefär som det brukar. Vi är glada att jobba utomhus så vi med
ett visst avstånd ändå har kunnat möta er som besökt kyrkorna och
kyrkogårdarna.
Under sommaren kommer vi få god hjälp av Alexander som jobbade
med oss några veckor förra året. Främst blir han stationerad i Skatelöv,
men precis som oss andra vaktmästare kommer man kunna se honom
även i Torsåsby och Västra Torsås. Vi önskar honom varmt välkommen!
Klockstapeln i Torsås by kommer i år blir rikligt och välbehövligt
tjärad till sommaren.
I Skatelöv kommer det resas en del byggnadsställningar under
sensommaren då lanterninen på tornet ska renoveras och fixas till.
Sen kommer vi äntligen kunna få igång markarbetet med
Minneslunden i Skatelöv, så vi ber er ha överseende med att det
kommer vara lite stökigt där under tiden vi arbetar fram en ny fin plats
att besöka.
Vi önskar er alla en fin och vilsam sommar. Va rädda om er!
			
Väl mött/Henrik, Mats, Sara och Pernilla

SOMMARENS OCH HÖSTENS GUDSTJÄNSTER

Under sommaren och tidig höst kommer vi att fortsätta fira en
gudstjänst varje söndag i pastoratet. En del av dessa gudstjänster
kommer att vara lekmannaledda. Det är alltid svårt att säga något
om framtiden, och nu känns det ännu omöjligare. Men från och med
oktober hoppas vi kunna återgå till ”normalläge” igen.
Om corona-restriktionerna då har lättats planerar vi att fira Äldres
fest i båda församlingarna under september månad. Som vanligt
kommer vi i så fall att skicka ut en personlig inbjudan.

Döpta i Skatelövs pastorat
8 mars
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Emma Rut Karin Gunnarsson, Hagverksboda Vanstingshult 1 2019-12-09

MUSIKGUDSTJÄNST
Söndagen den 13
september kl. 11.00 i
Skatelövs kyrka firar
vi musikgudstjänst
tillsammans med våra
kyrkomusiker Lena
Carlsson och Ulrik
Hallenbrant. Missa inte
denna fantastiska duo!

GUDSTJÄNSTER PÅ ASKEN OCH TORSGÅRDEN
Asken

Torsgården

8/7

10.00 Andakt

14.00 Andakt

22/7

10.00 Andakt

14.00 Andakt

5/8

10.00 Nattvard

14.00 Nattvard

19/8

10.00 Andakt

14.00 Andakt

2/9

10.00 Andakt

14.00 Andakt

16/9

10.00 Nattvard

14.00 Nattvard

30/9

10.00 Andakt

14.00 Andakt

PÅ GRUND AV CORONAVIRUSET FIRAR VI TILLS VIDARE INGA
ANDAKTER PÅ VÅRA ÄLDREBOENDEN
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KAFFEREP PÅ ASKEN

Samtalsgrupp på
Torsgården

Tisdagar

Måndagar
kl. 14.00
7/9, 5/10, 2/11, 30/11

kl. 10.30
8/9, 6/10, 3/11, 1/12

ALLSÅNG PÅ ASKEN
OCH TORSGÅRDEN
för alla som gillar att sjunga!
Med våra olika röster tar vi ton
tillsammans i en blandad repertoar.
Sångstunden avslutas med eftermiddagsfika. I höst träffas vi
kl. 14.00 följande dagar:
Asken: 24/9 , 22/10 , 19/11
Torsgården: 22/9 , 20/10 , 17/11
Välkommen hälsar Lena och Karin
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GUDSTJÄNST med
SMÅ och STORA
, ungdomar och
Tillsammans med barn
alla till gudstjänst
Kyrkbandet samlas vi
der hösten:
följande söndagar un
s kyrka kl.14.00
18 oktober i Skatelöv
Torsås kyrka kl. 10.00
15 november i Västra
s kyrka kl. 14.00
13 december i Skatelöv
(Luciagudstjänst)

SWISH-NUMMER

Kollekter i Skatelöv
:
123 188 05 82
Kollekter i Västra
Torsås:
123 513 95 14
Bokbord i båda fö
rsamlingarna:
123 682 33 22
Detta nummer kan
du även
använda vid lördag
sfrukostar,
lotterier, auktion m
.m. Ange
alltid vad betalnin
gen avser.
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Bild 1

Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:

I år har alla barngrupper haft en egen avslutning.
Personalen i försommargrönskan.
Lekmannaledd gudstjänst med många medverkande.
De flesta vigslarna har ställts in denna sommar. Men Anníe och
Viktor gifte sig i Västra Torsås kyrka 6 juni.

Bild 3

Bild 2

Bild 4

FINA FOTON
På församlingarnas hemsida kan ni nu se nya foton på personalen. Bilderna
har tagit av Abbas Ghorbani. Abbas är 21 år och har nu precis tagit examen
på Kungsmadskolans industriprogram med inriktning på CNC.
Han söker nu jobb inom industrin, för att få möjlighet att stanna kvar
i Sverige.
Hans fritidsintressen är att träna och fotografering. Vi önskar Abbas
all lycka till i framtiden!
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KONFIRMATION
Årets konfirmation kommer att firas i Skatelövs kyrka lördagen den
26 september kl. 11.00. Förhoppningsvis kan då alla som vill samlas
i kyrkan tillsammans med ungdomarna. Men skulle ”50-gränsen”
fortfarande gälla kommer konfirmationen att bli i det lilla formatet med
bara några från varje familj i kyrkan.

CORONA
Vad är det för vi lever i
Jag känner mig mej ensam absolut inte fri
Ej träffa barn eller barnbarnen kära
Ej dricka kaffe med de ofta så nära
Har vi stört naturen så att den ger oss en hämnd
Eller lever vi fel och nu blir stämd
Jag sitter och läser eller stickar en stund
Ta en kopp kaffe med kaka i mund
Sitter för mycket rädd att bli rund

Alla möten är inställda alla träffar kaputt
Jag känner mig rastlös livet känns slut
Jag gnäller på vädret jag gnäller på allt
För kallt och för blåsigt på socker och salt
För gammal för att hjälpa någon med nåt
känner mig onödig, ledsen och trött
Hur kan jag vara trött när jag inget gör
Ringa, prata strunt då tycker jag jag stör
Låt detta ta slut denna pandemi
Låt mig få kramas och känna mig fri

Inga Fingal
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VÄLKOMMEN att VARA MED!

Våra församlingars Barn och Familjeverksamhet
har just nu sommaruppehåll och
börjar igen vecka 38.
SMÅ och STORA
från 0 år och uppåt tillsammans med vuxen
Sockenstugan i Lönashult - Tisdagar kl. 9.30 – 11.00
Skatelövs församlingshem - Torsdagar kl. 9.30 – 11.00

KYRKANS BARNTIMME
ålder 4 – 5 år, Skatelövs församlingshem, måndagar kl 10.00 – 11.15
De barn som vill vara med hämtas (ca kl. 9.45) och
lämnas med buss vid förskolan.
OBS! Anmälan till 070 – 290 43 23. Begränsat antal platser.
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MUSIKALGRUPPEN
åk 2 – 6, Skatelövs församlingshem, tisdagar kl 17.00 – 18.30

MINIORER
6-7 år, Skatelövs församlingshem, onsdagar kl 13.00 – 14.15
De barn som vill vara med hämtas (ca kl.12.50) och
lämnas med buss vid skolan.
Obs! Anmälan till 070 – 290 43 23. Begränsat antal platser.

UNGDOMSGRUPPEN
för Dig som går på högstadiet, Skatelövs församlingshem,
tisdagar kl.15.30 – 17.00

TRÄFFPUNKTEN
för alla åldrar, i sockenstugan i Lönashult.
Under hösten träffas vi följande onsdagar kl 17.00 – 19.00:
16 september, 14 oktober, 11 november,
8 december (gen. rep. inför Lucia)
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Gudstjänster Skatelövs kyrka (Kyrkan om inget annat anges.)

28 juni
3 s e trefaldighet
kl. 11 Högmässa
5 juli
4 s e trefaldighet
kl. 11 se Västra Torsås kyrka
12 juli
Apostladagen
11 Lekmannaledd gudstjänst i
Gudstjänster Skatelövskl.kyrka
(Kyrkan om inget annat anges.)
			
Kurran i Vrankunge, Desirée o Ingrid
22 december 4 s i advent
kl. 14 Rosell
Gudstjänst
på Asken
			
Nilsson,
ta med fikakorg
24
december
Julafton
kl.
11
Julbön,
konfirmandernas
julspel
19 juli
6 s e trefaldighet
se Västra Torsås kyrka
december Kristi
Annandag
jul dag kl. 11
14 Högmässa,
Musikgudstjänst,
Karolina
Bengtsson
26 juli
förklarings
kvartetten
Connect
Four
			
o
Louise
Rosell
Nilsson
2 augusti
8 s e trefaldighet
kl. 11 se Västra Torsås kyrka
29augusti
december 9
s es jul
14 se Västra Torsås
Torsås kyrka
kyrka
9
e trefaldighet
kl. 18
31
december
Nyårsafton
kl.
16
Nyårsbön
i
Torsåsby
16 augusti
10 s e trefaldighet
14 Friluftsgudstjänst vidkapell,
Ormastenen i
Joakim von
Rosen-klarinett
			
Lövhult,
ta med
fikakorg
1
Nyårsdagen
23januari
augusti
11 s e trefaldighet kl. 14
11 Högmässa
5 januari
s e snyår
14 Lekmannaledd
Gudstjänst i Torsåsby
kapell
30
augusti
12
e trefaldighet kl. 11
gudstjänst,
6
januari
Trettondedagen
kl.
18
Musikgudstjänst,
Sven
Rydgård
			
sång av Maria och Thomas
12september
januari
1 s se etrettondedag
14 se
Gudstjänst
Små &
Stora, knutsfest
6
13
trefaldighet kl. 11
Västra Torsås
kyrka
19
januari
2
s
e
trettondedag
kl.
10
Högmässa,
Lena
Carlsson-sång
13 september 14 s e trefaldighet
11 Lekmannaledd gudstjänst
26 januari
3 s e trettondedag kl. 14 Ulrik
Psalmsångsgudstjänst
i förs.hemmet,
			
o Lena-sång o musik
			
Thomas
Rosell-dragspel
20 september 15 s e trefaldighet kl. 11 se Västra Torsås kyrka
2 februari
Kyndelsmässodagen kl. 11
18 Konfirmationsmässa
Stilla gudstjänst i Torsåsby kapell
26
september lördag
9
februari
Septuagesima
kl.
14
27 september 16 s e trefaldighet
11 Högmässa
Högmässa, ev. De äldres fest
16
februari
Sexagesima
kl. 18 Stilla gudstjänst, flöjtmusik
4 oktober
Den helige 								
23 februari
Fastlagssöndagen
kl. 10
Mikaels dag
14 Högmässa
Gudstjänst, Allsångskören
26
Askonsdagen
i Torsåsby kapell
11 februari
oktober
Tacksägelsedagen		kl. 19 Askonsdagsmässa
se Västra Torsås kyrka
1 mars
1 s i fastan
kl. 18 Musikgudstjänst, Kyrkokören
8 mars
2 s i fastan
kl. 14 Gudstjänst på Asken
15 mars
3 s i fastan
kl. 10 Gudstjänst Små & Stora, barnen o
			
Kyrkbandet, Dopfest
22 mars
Jungfru Marie
bebådelsedag
kl. 14 Högmässa
29 mars
5 s i fastan
kl. 18 Stilla gudstjänst i Torsåsby kapell

Varmt välkomna!
Med reservation för ändringar. Se helgens predikoturer i Smålandsposten.
Eller på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/skatelov-vastratorsas

Gudstjänster Västra Torsås kyrka (Kyrkan om inget annat anges.)
28 juni
3 s e trefaldighet
kl. 11 se Skatelövs kyrka
5 juli
4 s e trefaldighet
kl. 11 Lekmannaledd gudstjänst,
			
Markus Perlitz-sång
12 juli
Apostladagen
kl. 11 se Skatelövs kyrka
19 juli
6 s e trefaldighet
kl. 11 Högmässa
26 juli
Kristi förklarings dag kl. 11 se Skatelövs kyrka
2 augusti
8 s e trefaldighet
kl. 11 Lekmannaledd gudstjänst, Desirée
			
o Ingrid Rosell Nilsson
9 augusti
9 s e trefaldighet
kl. 18 Lekmannaledd gudstjänst i
			
Puben i Mörhult, ta med fikakorg
			
och nåt att grilla
16 augusti
10 s e trefaldighet kl. 11 Högmässa
23 augusti
11 s e trefaldighet kl. 14 Friluftsgudstjänst hos Mats
			
Lindström, Vinskalle, ta med fikakorg
30 augusti
12 s e trefaldighet kl. 11 se Skatelövs kyrka
6 september 13 s e trefaldighet kl. 11 Högmässa, ev. De äldres fest
13 september 14 s etrefaldighet kl. 11 se Skatelövs kyrka
20 september 15 s e trefaldighet kl. 11 Lekmannaledd gudstjänst
27 september 16 s e trefaldighet kl. 11 se Skatelövs kyrka
4 oktober
Den helige
Mikaels dag
kl. 10 Högmässa
11 oktober Tacksägelsedagen kl. 10 Gudstjänst, Kyrkokören
		
kl. 18 Älgmålsbön i Torsåsby kapell,
			
Gert Blom-trumpet
		

Varmt välkomna!
Med reservation för ändringar. Se helgens predikoturer i Smålandsposten.
Eller på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/skatelov-vastratorsas

Här når du alla medarbetare
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

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

0470-72 45 90
072-578 98 47

Vik Kantor Ulrik Hallenbrant
e-post: ulrik.hallenbrant@svenskakyrkan.se

072-245 22 15

Pedagog, Diakoniassistent Karin Bordon
e-post: karin.bordon@svenskakyrkan.se

0470-75 09 52
070-290 43 23

Barnledare Camilla Stark
e-post: camilla.stark@svenskakyrkan.se

070-657 25 96

Skatelövs kyrka och kyrkogård
Bokning av församlingshemmet
Kyrkvaktmästare Sara Berggren
e-post: sara.berggren@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Pernilla Wandestam
e-post: pernilla.vandestam@svenskakyrkan.se

0470-72 45 91
072-533 19 52
0470-75 09 54
073-085 79 77

Västra Torsås kyrka, kyrkogård och sockenstuga
Torsåsby kapell och kyrkogård
Bokning av sockenstugan
Kyrkvaktmästare Henrik Aldrin
e-post: henrik.aldrin@svenskakyrkan.se

0470-75 09 58
072-523 63 20

Kyrkorådets ordförande Kurt Lennartsson
e-post: kurt.lennartsson@svenskakyrkan.se

0470-75 09 53
072-577 42 00

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

Lindströms Tryckeri, Alvesta 20-0397

Ansvarig utgivare: Tord Mårtensson,
I redaktionen: Karin Bordon och Pernilla Wandestam.

Kyrkogårdsförvaltning Skatelöv och Västra Torsås
Frågor gällande gravrätt, gravstenar och gravskötsel
Kyrkogårdsförman Mats Marcusson
0470-75 09 59
e-post: mats.marcusson@svenskakyrkan.se
072-249 63 20

