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Konfirmanderna hälsar på hos biskopen.

SOCKEN – FÖRSAMLING – KYRKA
Socken är ett gammalt ord som sträcker sina rötter ner i den allra första kristna
tiden i vårt land. Substantivet socken kommer av verbet söka. Socken var en
beteckning på dem som byggde och sökte sig till en gemensam kyrka.
Fortfarande är det många som söker sig till kyrkan. De kommer för
att fira gudstjänst, lyssna på musik, döpa sina barn, bli konfirmerade, gifta sig,
begrava sina nära och kära. Många söker sig till kyrkan för att uppleva en stunds
stillhet och tystnad och för att beundra de vackra byggnaderna som är så fyllda
av tradition och historia.
Kyrkorna är öppna för alla. Oavsett vem du är och om och hur du
tror så är du välkommen till kyrkan. Att Svenska kyrkan får förbli en öppen
folkkyrka är viktigt. När vi vet att kyrkans hus betyder så mycket är det
oroväckande att många kyrkor är låsta och otillgängliga, numera inte bara på
vardagarna utan även sön- och helgdagar.
Kyrkan är platsen där församlingen möts. Gud vill möta oss och göra
sig känd för oss. För att lära känna Gud och kunna växa i vår tro behöver vi
församlas, komma samman för att be, lovsjunga, lyssna till Guds ord och ta
emot Jesus i nattvarden. Vi behöver varandra, behöver gemenskapen, när det
gäller den kristna tron liksom med det mesta andra i livet. Därför är det så
viktigt att det firas gudstjänst i sockenkyrkan. Om kyrkans port är låst blir det
förstås svårare att samlas!
I morse när jag promenerade upp till församlingshemmet så sken solen
på det nyförgyllda korset på Skatelövs kyrkas torn. Det blev en tydlig påminnelse
om varför kyrkorna byggdes. Ordet kyrka kommer av grekiska kyriakon som
betyder ”det som hör Herren till”. Herren det är Jesus Kristus. Kyrkorna byggdes
för att vara en mötesplats mellan Jesus och oss människor. Han lovar själv att
där två eller tre församlas i hans namn, där är han mitt ibland dem. Kyrkan hör
Herren Jesus till, ja, den är hans. Därför är (eller borde i alla fall vara) syftet och
målet med allt det som sker i kyrkan att berätta om Jesus, prisa Honom och
hjälpa människor att komma till tro på och växa i tro på Honom.
När du läser detta har det varit kyrkoval. Förhoppningsvis röstade du
och visade på så sätt ditt intresse och engagemang för kyrkan och församlingen.
Men det viktigaste valet gör du och jag varje dag när vi säger ja till Gud. Och vi
gör det på söndagen när vi följer kyrkklockornas kallelse att söka oss till det hus
som hör Herren till och där hans församling möts.
Tord H. Mårtensson, kyrkoherde

AKTUELLT I FÖRSAMLINGARNA
Förhoppningsvis ser vi nu början på slutet av Corona pandemin, även om vi
säkert länge, kanske för alltid, får leva med viruset.
Vi firar nu söndaglig gudstjänst i våra kyrkor. Den 29 september tas
deltagartaken för allmänna och privata sammankomster bort. Det innebär
att det går bra att hyra församlingshemmet i Skatelöv och sockenstugan i
Lönashult för minnestunder, dopkaffen m.m.
Körerna och barngrupperna startar under hösten. Vi är fortfarande restriktiva med hembesök hos äldre. De som fyller år under hösten kommer vi att
skicka en hälsning till. Vill du ha kontakt är du självklart välkommen att höra
av dig.
Vi kommer inte att ha några kyrkkaffen eller luncher under hösten.
Andreas Agerberg, som hade en provanställning som kyrkomusiker i pastoratet, har återvänt till sin tjänst i Östersund. Vi ber om allt gott och Guds
välsignelse för honom. Vi har glädjen att hälsa en ”gammal” vän välkommen
tillbaka som kantorsvikarie – Ulrik Hallenbrant.

DÖPTA I VÅRA FÖRSAMLINGAR
19 juni
11 juli
17 juli
18 juli
31 juli
31 juli
8 augusti
22 augusti
28 augusti

Selma Viola Lavesson, Skäggalösa Lillegård 3
Alfons Sigge Tommy Signahl, Skatelövsvägen 27
Albin Nils Ola Söderström-Wikingsson,
Hagstad Hagalund 1
Vidar Axel Victor Milsten, Källhult 3
Hedda Lilly Rut Nilsson, Torsås-Linneryd Julatorpet 1
Lionel Nils Stephan Holm, Sjöbyvägen 13
Elias Stig Hans Möllmark, Öveshult 4
Viggo Tom Mickael Ekström, Sundvägen 22, Torne
Vera Edalia Lorentzon-Svensson, Tykatorps gård 1

2021-01-06
2021-04-30
2021-01-04
2021-01-22
2020-12-19
2021-03-30
2021-06-06
2020-08-14
2021-03-12

Viking Olsson 1943 – 2021
Några dagar in i februari lämnade Viking Olsson detta jordelivet. Viking,
från Bästekille, Södra Mellby församling i Skåne, som från tidiga barnaår
började sin bana inom musiken med att mästerligt traktera sitt dragspel på
kalas och olika tillställningar. Så småningom blev det trumpet, piano och
orgel och parallellt med utbildningen till lärare utbildade han sig även till
kantor. Viking tillträdde skolkantorstjänsten i Västra Torsås, 1970, 27 år
gammal, och han blev mycket uppskattad både som person, som lärare och
kantor i församlingen. Mitt första möte med Viking var inför min morfars
begravningsgudstjänst i Västra Torsås kyrka 1979, då jag skulle sjunga och
han ackompanjera. Det blev början till en lång rad av musikmöten under mer
än fyrtio år.
Ett av dessa möten skedde redan under hösten 1979. Då samarbetade Västra Torsås, Skatelövs och Vislanda kyrkokörer i ett projekt under namnet ”Så
älskade Gud världen” som framfördes i alla församlingarnas kyrkor.
Ett annat tillfälle var då Viking ”turnerade” med Västra Torsås kyrkokör
och Anna-Lena Löfgren på 1980-talet. Det var många kyrkor och platser som
besöktes och det blev även en resa till svenskbygder i USA.
Genom åren har Viking samarbetat med åtskilliga sångare och musiker,
Ingeborg Nyberg, Sonja Stjärnkvist, Ingmar Nordström för att nämna några.
När det firades högmässa och gudstjänst i Västra Torsås kyrka ljöd Vikings
orgeltoner till psalmsång och liturgi, liksom vid förrättningar av olika slag.
Han var även en mycket omtyckt körledare vilket många tidigare körmedlemmar vittnat om.
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I slutet av 1990-talet började han få problem med sin hörsel och 1997 var
han tvungen att sluta sin tjänst som kyrkomusiker, då han drabbats av svår
tinnitus. Det var säkert en oerhörd plåga att stå ut med det ständigt pågående
”ljudet” men säkert en minst lika stor plåga att inte kunna sitta på orgelpallen eller vid pianot och spela. Det tog flera år innan Viking började musicera
igen, men glädjande nog kom han tillbaka och har bland mycket annat, varit
en stor tillgång som ackompanjatör vid Västra Torsås kyrkokörs vår- och
adventskonserter. Utöver det har han varit sånggruppen Senioras ackompanjatör, haft ett tätt samarbete med Ingmar Nordström, ackompanjerat både
körer och solister, som bl a Skatelövs egen sångfågel Karolina Bengtsson.
Han skrev även egna texter som han tonsatte där text och melodi harmonierade på ett fint sätt! Viking hade musiken i ”varje cell” och det märktes i
hans sätt att spela, han hade en bred repertoar som han gärna delade med sig
av och han tog sig även an nya tongångar och musikstilar.
Vi kommer att minnas Viking med stor tacksamhet, för allt han var och
gav, under sin livsgärning!
Lena Carlsson

VISITATION AV PASTORATET
Under hösten kommer pastoratet och församlingarna att visiteras av kontraktsprost Marcus
Lejon på uppdrag av biskopen i Växjö stift, Fredrik Modéus. Visitationen är en gammal
form för kontakten mellan biskopen och församlingarna. Dess syfte är både att inspirera
församlingslivet och att utöva tillsyn.
27 – 29 september kommer kontraktsprosten och medarbetare från stiftskansliet att
besöka församlingarna, ta del av verksamheten och träffa personal, förtroendevalda och
ideella medarbetare. Söndagen 17 oktober firas högmässa i Skatelövs kyrka kl. 10.00.
Efter mässan håller kontraktsprosten en så kallad visitationsstämma där han redogör för
intrycken under visitationen. En uppföljning följer i början av år 2022 då biskopen besöker
pastoratet.
På bilden ser du biskop Fredrik Modéus vapensköld med det latinska valspråket Sufficit
tibi gratia Dei, som betyder Guds nåd är allt du behöver
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Bild 1

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

Bild 3

Genrep inför konfirmationen.
Gänget i Växjö.
Ny präst i församlingarna?
Vi följer korset.

Bild 2

Bild 4

VÅRA FÖRSAMLINGARS
BARN och FAMILJEVERKSAMHET
Äääntligen börjar vi igen!
Start vecka 38, med undantag för Mini-miniorgruppen och
Tonårsgruppen som startar vecka 39.
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 krävs (070 – 657 25 96 eller 75 09 52)
MINI-MINIORER
6-7 år, Skatelövs församlingshem, onsdagar kl 13.00 – 14.30
De barn som vill vara med hämtas (ca kl.12.50) och lämnas
med buss vid skolan. Obs! Anmälan krävs (070 – 657 25 96
eller 75 09 52)
TISDAGSGRUPPEN
8 – 12 år, Skatelövs församlingshem, tisdagar kl 17.00 – 18.30
TONÅRSGRUPPEN
för Dig som går på högstadiet, Skatelövs församlingshem,
tisdagar kl.15.30 – 17.00

NYSTART FÖR ALLSÅNGSKÖREN!
Efter ett långt uppehåll startar vi med nya tag, nya sånger och nya härliga gudstjänster! Jag är tillbaka i tjänst i Skatelövs pastorat och börjar med en nygammal
e-postadress.
Anmäl dig till: ulrik.hallenbrant@svenskakyrkan.se eller 072-245 22 15
Vi startar onsdagen 29 september!
Välkommen med din anmälan!
Kantor Ulrik Hallenbrant

ÖPPNA KYRKOR INFÖR ALLA HELGON
Fredag 5 november.
Kyrkorna är öppna hela dagen.
I Skatelövs kyrka serveras kaffe kl 10.00–16.30.
I sockenstugan i Västra Torsås serverar Röda korset kaffe kl 10.00–
17.00.
Kort andakt med orgelmusik i Skatelövs kyrka kl 14.00 och i
Västra Torsås kyrka kl 15.00.

TRÄFFPUNKTEN
för alla åldrar, sockenstugan i Lönashult.
Under hösten träffas vi följande onsdagar kl 17.00 – 19.00:
6 oktober, 10 november och 8 december.
För mer info, se hemsidan!
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VÄLKOMMEN ATT VARA MED!
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Gudstjänster i våra kyrkor

HÄLSNING FRÅN KYRKVAKTMÄSTARNA
Oj vad tiden går fort!
Vi är redan inne i september och höstkänslan börjar så smått göra sig påmind.
Utanför kyrkan i Skatelöv står takställningarna uppställda. Det byts takspån och när
det är klart ska hela taket tjäras samt hängrännor och stuprör bytas.
I september kommer de sista gångarna att iordningställas efter el-dragningar och
arbetet med minneslunden. Dessutom kommer vi att sätta upp de specialtillverkade
ljushållarna i minneslunden.
Det är för övrigt väldigt roligt att se alla er som besökt minneslunden i Skatelöv.
Det har märkts att den är uppskattad och många tar sig tiden att sitta ner för att få en
stunds eftertanke. Något som skiljer sig väldigt mot hur det var tidigare.
Förhoppningsvis kommer vi också under nästa budgetår få avsatt pengar till att
göra iordning utedassen både i Torsåsby och Lönashult. Ett välkommet lyft framförallt
för besökarna i kapellet.
Med önskan om en fin höst där vi förhoppningsvis återgår mer till det normala efter
det senaste årets prövningar
/Henrik, Mats, Sara och Pernilla

26 september

17 s e trefaldighet kl. 10

Högmässa i Skatelövs kyrka

				kl. 14

Gudstjänst Små & Stora i Västra Torsås kyrka,

					

konfirmandinskrivning

3 oktober

Den helige Mikaels dag

				kl. 10

Högmässa i Västra Torsås kyrka

				kl. 14

Gudstjänst i Skatelövs kyrka

10 oktober

Tacksägelsedagen kl. 14

Lekmannaledd gudstjänst i Västra Torsås kyrka

17 oktober

20 s e trefaldighet kl. 10

Högmässa, Visitationsstämma i Skatelövs kyrka

24 oktober

21 s e trefaldighet kl. 10

Lekmannaledd gudstjänst i Västra Torsås kyrka

31 oktober

22 s e trefaldighet kl. 10

Högmässa i Västra Torsås kyrka

				kl. 14

Gudstjänst i Skatelövs kyrka

6 november

kl. 16

Minnesgudstjänst i Skatelövs kyrka

kl. 18

Minnesgudstjänst i Västra Torsås kyrka

Alla helgons dag

				
7 november

Se alla helgons dag kl. 14

Mässa i Skatelövs kyrka, Koralkören

14 november

Sf domssöndagen kl. 10

Högmässa i Västra Torsås kyrka

				kl. 14

Gudstjänst Små & Stora i Skatelövs kyrka

21 november

Högmässa i Skatelövs kyrka

Domssöndagen

kl. 10

				kl. 14

Gudstjänst i Västra Torsås kyrka

28 november

Högmässa i Västra Torsås, Röda korset

1 s i advent

kl. 10

					serverar kyrkkaffe
				kl. 18

Gudstjänst i Skatelövs kyrka

5 december

Högmässa i Skatelövs kyrka 			

2 s i advent

kl. 10

				kl. 14

Gudstjänst i Västra Torsås kyrka

Varmt välkomna!
Med reservation för ändringar. Se helgens predikoturer i Smålandsposten eller

KAFFETÅREN!

www.svenskakyrkan.se/skatelov-vastratorsas

För dig som har förlorat din livskamrat.
Vi träffas i församlingshemmet i Skatelöv för samtal
och gemenskap
följande tisdagar kl 10.00 -11.30:
19 okt, 9 nov och 30 nov.
Välkomna hälsar diakoniassistent Karin Bordon
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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
Kollekter i Skatelöv: 123 188 05 82
Kollekter i Västra Torsås: 123 513 95 14
Bokbord i båda församlingarna: 123 682 33 22

Lindströms Tryckeri, Alvesta 21-0436

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

