Församlingsblad för Skatelöv och Västra Torsås • Vintern 2020-2021

Familjen Salomonsson, Planen, har skänkt årets julgran i Skatelöv. Hjärtligt tack!

VI HAR ETT HOPP
Sverige och världen går just nu igenom en av historiens största kriser. När
statsministern håller tal låter det som landet befinner sig i krig. Kriget är extra
svårt för fienden är osynlig – om man inte har mikroskop. Men skadan den gör
märker vi. Även om vi inte själva är eller har varit sjuka så påverkas vi alla av
corona och covid. Det jobbigaste tycker nog de flesta av oss är att vi inte vet hur
länge pandemin kommer att hålla i sig. Hur länge måste vi leva med begränsningar
och restriktioner? Kommer vi att kunna träffa våra nära och kära i jul?
Mycket har blivit inställt och pausat på obestämd tid under detta märkliga år. I våra
församlingar har vi tvingats ställa in alla grupper, barnverksamhet, konfirmander,
körer. För närvarande firar vi heller inga gudstjänster på söndagarna. Det är ett
väldigt sorgligt beslut att fatta, men vi måste följa rådande regler och restriktioner.
Men trots alla svårigheter och all osäkerhet så har vi som kristna och som
kyrka ett hopp som aldrig sviker. Aposteln Paulus skriver: Ni behöver inte sörja
som de andra, de som inte har något hopp (1 Thessalonikerbrevet 4:13). Du
och jag får lita på att vad som än händer, om är vi friska eller sjuka, om vi lever
eller dör, så bär Gud oss. Detta behöver vi påminna oss själva och varandra om.
Därför är det en prövning att inte kunna samlas till gudstjänst, bön, lovsång och
nattvardsfirande. I gudstjänsten stärks och växer vår tro och vårt hopp.
När du inte kan komma till kyrkan så försöka att upprätthålla (eller börja
med) den goda kristna vanan. Fira andakt därhemma på söndagen. Tänd ett ljus.
Kanske har du ett kors och/eller en kristen bild att ställa fram. Läs söndagens
bibeltexter. Läs gärna flera gånger och högt för dig själv. Fundera över vad Gud
vill säga dig i det som du har läst. Du hittar texterna i psalmboken och de finns
också på församlingarnas hemsida. Be med egna ord eller med böner som andra
har formulerat. I psalmboken finns en bönbok. Har du ingen psalmbok så får du
gärna en av din församling. Be Fader vår och Välsignelsen. Känns det rätt för
dig så gör korstecknet som en tyst bön om Guds beskydd. Önskar du att ta emot
nattvarden, vill samtala med någon eller ha hjälp med något – tveka inte att höra
av dig!
Tord H. Mårtensson
Kyrkoherde

HÄLSNING FRÅN KYRKVAKTMÄSTARNA
Denna period brukar i vanliga fall vara lite mer lugn då vi förbereder
för advent, lucia och jul. Men detta år är ju på många sätt inte som det
brukar!
Vi vaktmästare har nämligen trappat upp och håller många bollar i
luften denna vinter. Vi har, som vi tidigare skrivit om, kommit igång med
minneslunden i Skatelöv och den börjar så smått att färdigställas, så gott
det nu går innan våren och planteringen. Den person som tagit störst
ansvar i detta arbete är Viktor från Degeröns entreprenad. Något vi är
väldigt glada och tacksamma för!
Utöver det har vi återplanterat träd i trädkransen och framför kyrkan i
Skatelöv. Det kommer blomma fint av körsbärsblom i vår.
Något som känns extra varmt i hjärtat är att vi nu också har fått nya
lyktor och belysning på kyrkogården i Skatelöv. Äntligen! Utöver att de
sprider ett efterfrågat ljus under mörkare perioder så är de rent estetiskt
vackra att titta på.
Nästa gång ni har vägarna förbi Skatelöv kan ni gärna, utöver att titta
på alla saker enligt ovan, även titta på våra nya välisolerade och vackra
dörrar som sitter på bårhuset. Ett riktigt smycke!
I Torsåsby har vi också gjort en
insats i minnneslunden och planterat
en avenbokshäck för att skärma av och
ge lite rumskänsla vid den. Nya bänkar
pryder nu också sin plats vid kapellet.
I Västra Torsås kyrka har de
restaurerade
textilierna
kommit
tillbaks från konservatorn och är i
väldigt gott skick. De ska därför få en
praktisk förvaring som vi får hjälp av
snickare att färdigställa. Detta för att
de ska kunna bevaras på bästa sätt för
framtida bruk.
Vi vet att många tycker detta är en tung tid, men vi finns ute på
kyrkogårdarna alla vardagar och på behörigt avstånd talar vi gärna om
högt och lågt med er som vill byta några ord!
Va rädda om er och en god jul önskar vi er alla//Mats, Sara,
Henrik och Pernilla

Bild 1

Bild 2

Bild 1: Vardagsgudstjänst med barnen i kyrkan.
Bild 2: Minneslunden i Skatelöv iordningsställs.
Bild 3: Vid minneslunden i Torsåsby har en skyddande avenboks		
häck planterats.
Bild 4: Alva och pappa Christopher på Små och stora.
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Bild 4
Bild 3
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TACK ULRIK!
Under året har Ulrik Halenbrant vikarierat som kantor
i våra församlingar. Han har gjort en mycket viktig och
uppskattad insats. Vi är tacksamma över att ha fått
del av hans stora musikaliska kompentens och hans
långa erfarenhet av kyrkans liv. Orgeln har kallats för
instrumentens drottning. Ulrik vet hur den förnäma
damen skall hanteras! Han lämnar inget damm efter
sig i orgelpiporna. På Domsöndagen blev postludiet
rockgruppen Europes låt ”The final countdown” - ”Den
slutliga nedräkningen”. Musikvalet avslöjar Ulriks
underfundighet och hans kluriga humor. Det har varit
många glada skratt det här året!
Ulrik har också gjort ett väldigt fint arbete med att
ansvara för och tillsammans med de andra medarbetarna hålla lekmannaledda gudstjänster.
Nu önskar vi honom många goda år som glad pensionär och hoppas att snart få se och höra honom hos
oss igen.

VÄLKOMMEN ANDREAS!
Vi har den stora glädjen att hälsa Andreas Agerberg
hjärtligt välkommen som ny kyrkomusiker. Han är idag
musiker i Lugnvikskyrkan i Östersund.
Andreas börjar sin anställning den 1 januari. Han
kommer att bo med sin familj i Älmhult. I nästa nummer av Kyrkstöten kommer det en mer utförlig presentation.
Vi hoppas att Andreas skall trivas hos oss och ber
om Guds välsignelse över honom och hans tjänst.
Tord H. Mårtensson
Kyrkoherde

ANDAKT
Varje onsdag kl.11.00 i Västra Torsås kyrka
med sändning till Torsgården.
Inför varje söndag finns på vår hemsida en inspelad
andakt från Skatelövs kyrka.

ÖPPNA KYRKOR
Våra kyrkor är öppna måndag till fredag kl. 8-15
Medmänniska finns på plats i
Skatelöv tisdagar kl. 11-12 fredagar kl. 14-15
Västra Torsås onsdagar kl. 14-15.

BOKBORD
Bokborden i våra kyrkor har fyllts på, ta gärna en
titt, här kan du hitta fina julklappar!

DÖPTA I SKATELÖVS PASTORAT
26 september
17 oktober
17 oktober
17 oktober
8 november
15 november

Maja Hilma Wendela Lindberg, Aspvägen 19
Alice Helen Schandersson, Herrängen 1
Beda Ingrid Karin Olander, Ringvägen 26
Tarinijada Victoria Pingel, Sjövägen 7 Hulevik
Linnea Lisbeth Lavesson, Sjöbyvägen 18
Ellen Karen Therese Bengtsson, Finnanäs 8

2020-01-04
2020-08-01
2020-05-27
2019-11-17
2020-08-19
2020-07-10

Julevangeliet
Lukas 2:1-20
God jul och gott
nytt år 2021!

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 20-0709

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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