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Visa mig Herre din väg!

ÄNTLIGEN!!!
Så kände säkert många att de ville ropa när beskedet om de lättade Corona
restriktionerna kom. Först och främst därför att vi nu kan skönja ljuset i den
långa, mörka virustunneln. Allt färre smittas, insjuknar och dör och allt fler
vaccineras. Det är vår bön att den positiva utvecklingen fortsätter och det är
fortfarande viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska smittspridningen.
Regeringens beslut innebär också att livet kan börja återgå till det normala
och att vi kan träffas igen i olika sammanhang. Vid offentliga sammankomster,
dit gudstjänster räknas, är det max 50 personer som får samlas med markerade
sittplatser och en meter till nästa person på alla håll. Det betyder att vi nu börjar
fira gudstjänst igen i våra kyrkor. Det har varit en lång och prövande längtan för
många av oss. Men det goda är att vi faktiskt har känt denna tomhet. Att fira
gudstjänst är ett nödvändigt behov för en kristen människa. Visserligen är Gud
med oss var vi än är och vi kan be och läsa Guds ord där hemma. Vi har kunnat
följa gudstjänster på TV, på internet och i radion. Våra inspelade andakter har
haft förvånansvärt många ”tittare” och blivit mycket uppskattade. Men allt detta
kan inte ersätta det gemensamma mötet i Herrens hus. Att vi människor är
skapade till gemenskap har blivit tydligt under coronapandemin.
Jag har under denna märkliga tid tänkt på skildringen av Israels folk under
slaveriet i Egypten. När Mose och Aron kommer till farao för att begära att han
släpper folket fria, vad är då deras argument? Ska farao släppa folket för att de
har det så svårt och plågsamt, för att de får slita så hårt, för att de svälter och har
dåliga bostäder? Nej, skälet är att de måste få fira gudstjänst! Mose och Aron
gick till farao och sade: ”Så säger Herren, Israels Gud: Släpp mitt folk, så att
de kan hålla högtid åt mig i öknen!” ( 2 Mosebok 5:1) Att fira gudstjänst är ett
måste. Gör vi inte det är vi inte längre en församling. Därför tackar vi Herren
för att kyrkans klockor återigen kallar till gudstjänst på söndagarna och kyrkans
portar öppnas för alla som vill komma.
Vilka är det som ska fira Herrens högtid? Den frågan ställer farao till Mose
och Aron och de svarar: Vi går både unga och gamla. Vi går med söner och
döttrar, med får och kor. (2 Mosebok 10:9)
Fåren och korna får ni tyvärr lämna hemma, men barn och unga, mittemellan
och gamla: Välkomna till kyrkan och gudstjänsterna – i Jesu namn!
Tord H. Mårtensson, kyrkoherde

LÄTTADE CORONARESTRIKTIONER –
VAD GÄLLER?
Från 1 juni får allmänna sammankomster med max 50 deltagare
(100 utomhus) anordnas, om lokalen tillåter det. Avståndet mellan varje deltagare ska vara minst 1 meter åt alla håll. Familjer
och andra sällskap får sitta högst 4 tillsammans. Avståndet till
nästa sällskap ska vara minst 1 meter åt alla håll.
Detta gäller även vid dop, vigsel och begravningsgudstjänster.
I Torsåsby kapell får det dock vara max 15 personer (förutom
tjänstgörande personal).
Vi har tills vidare ingen verksamhet i församlingshemmet i
Skatelöv eller i sockenstugan i Västra Torsås och vi hyr heller
inte ut lokalerna.

DÖPTA I SKATELÖVS PASTORAT
2020
25 juli
Alva Kristina Margaretha Orth Fritzson, Torpaskog 2
1 august
Signe Margit Christin Holst, Hunna Östregård 1
15 augusti Frans Gusten Arne Carlsson, Arnön Södregård 3
20 september Astrid Bina Veralie Holmkvist, Grimslöv Torbjörnsgård 2
26 september Maja Hilma Wendela Lindberg, Aspvägen 19
17 oktober Alice Helen Schandersson, Herrängen 1
17 oktober Beda Ingrid Karin Olander, Ringvägen 26
17 oktober Tarinijada Victoria Pingel, Sjövägen 7 Hulevik
8 november Linnea Lisbeth Lavesson, Sjöbyvägen 18
15 november Ellen Karen Therese Bengtsson, Finnanäs 8
2021
24 april
Majken Milena Wikingsson, Silkesnäs Nyabo 1
9 maj
Alve Egon Magnus Gyllensten, Torsåsby Annero 1
29 maj
Saga Eva Ingalill Sternerfors, Långasten 2

2019-08-05
2020-03-21
2020-03-11
2020-04-15
2020-01-04
2020-08-01
2020-05-27
2019-11-17
2020-08-19
2020-07-10
2020-06-26
2020-09-23
2020-11-17
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Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
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Bild 2

Bild 3

Bild 4

På midsommardagen firas gudstjänst på Gamla kyrkogården.
Minneslunden i Skatelöv är nu i det närmaste färdig.
Allsång på Asken med gamla välkända sånger.
Majken döps vid ”dopstenen” i Ulvö.

5

Gudstjänster i våra kyrkor

SOMMARHÄLSNING FRÅN VAKTMÄSTARNA
Nu börjar äntligen utformningen av den nya minneslunden i Skatelöv bli färdig. När vi började
i höstas med anläggandet var det kallt och blött. Det har ju hållit i sig, men nu hoppas vi att
värmen och solen får alla planteringar och gräsfrön att börja växa ordentligt. Det har blivit en
mycket fin plats med möjligheter att sitta ner för eftertanke och ro. Vi hoppas ni alla känner
detsamma när ni besöker den.
Under sommaren kommer minneslunden också att kompletteras med vas/ljushållare som är
designade för just denna plats. Bänkarna är nyrenoverade och har för många år sedan stått på
kyrkogården. Vi har också fått belysning över större delar av kyrkogården.
I samband med att vi jobbat med minneslunden och haft en grävare här har vi också tagit
bort häcken på det nya kvarteret. Spireahäcken hade med åren blivit alltför bred och i dåligt
skick. Den kommer dock, senast till hösten, att ersättas med en avenbokshäck.
Vi kommer under sommaren att ha två stycken feriearbetare i Skatelöv. Det är två kända
ansikten: Alexander Nilsson och Vilma Berggren. Det känns tryggt för oss att få möjligheten att
ha dem här även detta år. I Västra Torsås kommer vi vid behov att ta in Stefan Gyllensten, som
också varit oss behjälpliga under flera år.
I övrigt kommer det vara flera projekt på gång under sommaren: Bårhuset i Skatelöv ska
kalkas om och taket på kyrkan i Skatelöv ska tjäras och bitvis renoveras. I Västra Torsås kyrka
har det byggts ett skåp för att göra våra nyrestaurerade textilier mer tillgängliga och bättre
förvarade.
Vi önskar er alla en fin sommartid och hoppas att vi snart kan börja träffas igen!
/Henrik, Mats, Sara och Pernilla

kl. 14

Högmässa i Skatelövs kyrka

20 juni

3 s e trefaldighet

26 juni

Midsommardagen kl. 14

Lekmannaledd gudstjänst på G:a kyrkogården i Skatelöv

27 juni

Johannes döparens d.kl. 18

Gudstjänst i Västra Torsås kyrka

4 juli

Apostladagen

kl. 10

Lekmannaledd gudstjänst i Skatelövs kyrka

11 juli

6 s e trefaldighet

kl. 18

Mässa i Västra Torsås kyrka

18 juli

Kristi förklarings dag kl. 10

Högmässa i Skatelövs kyrka

			kl. 18

Sommarkväll i Mörhult

25 juli

kl. 10

Högmässa i Västra Torsås kyrka

			kl. 14

Gudstjänst i Kurran, Vrankunge

1 augusti 9 s e trefaldighet

Musikgudstjänst i Skatelövs kyrka

8 s e trefaldighet

kl. 18

8 augusti 10 s e trefaldighet kl. 10

Högmässa i Västra Torsås kyrka

			kl. 14

Gudstjänst i Minneslunden, Skatelöv

14 augusti lördag		

Konfirmationsmässa i Västra Torsås kyrka

kl. 11

15 augusti 11 s e trefaldighet kl. 10

Högmässa i Skatelövs kyrka

22 augusti 12 s e trefaldighet kl. 10

Högmässa i Västra Torsås kyrka

			kl. 18

Gudstjänst i Skatelövs kyrka

29 augusti 13 s e trefaldighet kl. 10

Lekmannaledd gudstjänst i Västra Torsås kyrka

5 september 14 s e trefaldighet kl. 10

Högmässa i Skatelövs kyrka

			kl. 18

Gudstjänst i Västra Torsås kyrka

Varmt välkomna!
Med reservation för ändringar. Se helgens predikoturer i Smålandsposten eller
www.svenskakyrkan.se/skatelov-vastratorsas

MUSIKGUDSTJÄNST
Skatelövs kyrka. Söndag 1 augusti kl. 18.00
Musikgudstjänst med Karolina Bengtsson
OBS! Kyrkan är fullsatt med 50 besökare.
Hjärtligt välkomna!

Jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd.

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

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
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Lindströms Tryckeri, Alvesta 21-0298

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
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