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SOMMARPSALM 752
Över berg och dal som en mjuk koral
drar sommarn över vårt land.
Livet flödar fram såsom sav och stam,
såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.
Minns att var sekund är en liten stund
av evigheten hos Gud,
och när dagen lång du hör fåglars
sång, hör du himmelens egna ljus.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Och när dagen lång du hör fåglars
sång, hör du himmelens egna ljud.
Och när dagens ljus från Guds eget
hus nu flödar över din dag,
minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du
ta mot var stund ur hans hand.
Minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.

HA EN HÄRLIG SOMMAR!

Musik i
Sommarkväll
i Torsåsby kapell kl 19.00
Sommaren 2016
2 juli

“I musikens sköna värld”
Karolina Bengtsson, Louise Rosell Nilsson
Leif Önnerby

9 juli

”Innanför musiken”
Anna Bucht och Tobias Carlsson

16 juli

”Aftonsång i sommarkväll”
Mats Lindström

23 juli

”Himmelsk glädje”
Familjen Rosell

30 juli

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

NYTT PÅ VAKTMÄSTARSIDAN

Sara

Pernilla

Här kommer en sommarhälsning från
vaktmästarna
Penséerna blommar nu vackert på
våra kyrkogårdar och till midsommar
beräknar vi ha planterat klart
sommarblommorna. Vi kör vidare
med isbegonia som är en given succé.
Annars inga stora eller extra projekt
denna sommar.
Däremot ser det ju lite annorlunda
ut på personalfronten. Sara Berggren
är numer heltidsanställd, med

huvudsaklig placering i Skatelöv.
Ett
nytt
ansikte
bland
kyrkvaktmästarna
är
Pernilla
Wandestam som är säsongsanställd
fram till sista oktober. Pernilla bor i
pastoratet och har sin huvudsakliga
placering i Skatelöv. Kom gärna fram
och hälsa!
Oss vaktmästare når ni som vanligt
på vardagar mellan kl 7-16.
Vi vill passa på att önska er en fin
sommar. Njut och insup grönskan!

Vi vill passa på att tacka vår fd
vaktmästare Thomas Rosell för alla
de år han tjänstgjorde i Skatelövs
pastorat.
Thomas har nu gått vidare till andra
uppgifter och vi önskar honom varmt
lycka till!
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BORTTAGNA GRAVSTENAR
Det har kommit upp en fråga för de
som arbetar på våra kyrkogårdar.
De har fått frågan om man kan ta hem
gravstenen som tas bort då gravplatsen
har återtagits av pastoratet. Det är en
fråga som inte har kommit på vårt
bord tidigare. Enligt begravningslagen
får gravanordning inte bortföras utan
upplåtarens (pastoratet) medgivande.
Vi har också frågat Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation, som den
mest erfarna expertis i landet i dessa
frågor och de svarade att det strider
mot god gravkultur, att sätta upp
en gravsten på annan plats än där

den angivna personen är gravsatt.
Om gravstenen görs om, så att det
framgår att det är en minnessten och
inte en gravsten, kan begäran bifallas.
Men det betyder att gravstenen måste
slipas om för att uppfylla kravet. Det
är dock ett stort etiskt ansvar som
följer med en flytt, senare i tiden
är det lätt att stenen kan hamna på
villovägar då en fastighet t.ex byter
ägare.
Kyrkorådets policy kommer att vara
att inte medge någon hemtagning av
gamla gravstenar.
Kyrkorådet.
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UTFORSKA MUSIK I SOMMAR!
Vill du vara extra kreativ i sommar?
Tycker du om att sjunga? Nu har du
som är mellan
7-14 år chansen att anmäla dig till vårt
projekt “Utforskande av musikens
värld” som kommer att äga rum
under veckorna 25-26. Vi kommer
skapa musik tillsammans och gestalta
den på ett nytt och spännande vis!
Vi låter kreativiteten finna nytt rum i
vårt skådespelande och musicerande,
där vi även kommer att titta på hur
man lär sig läsa noter.
Ett uppspel av det barnen arbetat

fram kommer att äga rum den 3 juli
kl. 18 i Skatelövs kyrka. Efteråt bjuds
det på fika i församlingshemmet,
samt en utställning av kreativa verk
framställda av barnen. Välkommen!
Karolina Bengtsson och
Louise Rosell-Nilsson

CHRISTINA NILSSONKONSERT
Den 3 september kl 18.00 är det dags för årets Christina Nilssonkonsert. I
år kommer vi att få lyssna till Hannes Öberg, Sibylle Glosted och Christina
Nilsson. Hannes är en baryton som kommer från Sunne och just nu går han
en masterutbildning på Operahögskolan. Sibylle är sopran och kommer från
danska Birkeröd och går tredje året på Operahögskolan. Christina är sopran,
uppvuxen i Ystad, hon går masterutbildning 1 på Operahögskolan. Vi ser fram
emot en härlig konsert!
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SOMMARENS FRILUFTSGUDSTJÄNSTER
19 juni
14.00
10 juli
14.00
7 aug
14.00
			
			
21 aug
18.00

Kurran i Vrankunge
Ormastenen i Lövhult
Hos Mats Lindstöm, Vinskalle.
Gudstjänsten firas tillsammans
med Härlunda församling.
Puben i Mörhult (ta gärna med något att grilla)

Glöm inte kaffekorgen!
FASTEINSAMLINGEN – HUR GICK DET?
Jo, så här blev det:
Brödförsäljningen i Skatelöv kyrka på
Midfastosöndagen drog in 2 130 kr
och brödet som där blev över såldes
samma dag i V Torsås kyrka för 680.
Cafét i Skatelöv drog in 4 583 kr
och i Lönashult 1 794 kr. I barnens
fastebössor lades det sammanlagt
175 kr. Och på Palmsöndagens
fasteauktion i Lönashult ropades det
in för 3 445 kr.

Sammanlagt blev det 12 807 kr till
världens behövande – ett gott resultat,
eller hur?
TACK ALLA som hjälpte till på olika
sätt – bakade, serverade, stod i köket,
skänkte saker eller på annat sätt var
delaktiga – utan er skulle det inte
blivit något!
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Bild 1

Bild 3

Bild 2

Bild 1: Gångedag i Västra Torsås
Bild 2: Gudstjänst på Torsgården.
Bild 3: Gospel i Skatelövs kyrka
Bild 4: Ellie och Sigge avslutar vårens
Träffpunkt med sång

Bild 4

KYRKANS DAG
I GRIMSLÖV

HÖSTFEST!
oktober!
Höstfesten blir den 21
n
me
er
mm
Mer info ko
!
nu
an
red
boka in detta

Söndagen den 28 augusti kl 14.00
är det dags för Kyrkans dag igen.
Traditionsenligt blir den utanför
Handelsboden nere i Grimslöv.
Dagen börjar med gudstjänst
kl
14.00.
Vislanda
musikkår
medverkar. Efteråt blir det bland
annat korvgrillning och kaffe. Mer
information kommer! Håll ögonen
öppna!

TRÄFFPUNKTEN
Mötesplatsen i Sockenstugan i Lönashult
för små och stora i alla åldrar!
En onsdagskväll i månaden samlas vi
för att sjunga, pyssla, äta och ha trevligt
tillsammans. Varje träff avslutas med
ljus-tändning och en kort andakt.
Under hösten ses vi följande onsdagar:
14 september, 5 oktober och 9 november.
Tiden är densamma, kl.17 - 19
VÄLKOMMEN!
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BARN- OCH FAMILJ
EVERKSAMHETEN
All vår Barn- och Fami
ljeverksamhet
startar igen i vecka 37
.
Ha en skön sommar oc
h varmt
välkomna tillbaka till hö
sten!

SOPPLUNCH
VÄSTRA TORSÅS
Höstens soppluncher i Västra Torsås
börjar torsdagen den 6 oktober kl.
13.00
Sockenstugan Lönashult.
Välkommen!

SOPPLUNCH
SKATELÖV
r i Skatelöv börjar
Höstens sopplunche
n. Vi inleder med
den 14 september ige
0
middagsbön kl 12.0
bröd
ed
m
a
pp
so
därefter blir det
.
ka
ka
h
oc
och kaffe
Välkommen!
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KONFIRMANDER 2016

Här är de – 2016 års konfirmander!
Eller ja, de är ju inga konfirmander
längre. Lördagen den 7 maj gick
konfirmationen av stapeln i en fullsatt
kyrka (Skatelöv). Och det är som
vanligt – när vi äntligen börjar lära
känna ungdomarna så skiljs vi åt…
Vi vill ge ungdomarna ett stort TACK
för den tiden vi haft tillsammans.
Emellanåt stökigt och högljutt
(vi var ju så många), men också
med många givande samtal kring
tro och liv. Det har varit mycket
skratt och glädje! Och nervositet
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inför konfirmationen… som ju gick
JÄTTEBRA! Konfirmanderna hade
bestämt dagens kollektändamål –
Barncancerfonden. Och vi fick in
5 633 kr!
Nu påbörjas snart planeringen
inför nästa konfirmandgrupp/er. En
inbjudan kommer snart att skickas
till ungdomar i Skatelövs och Västra
Torsås församlingar. Nytt för nästa
läsår är att vi kommer att samarbeta
med Vislanda och ha vissa träffar och
läger tillsammans – jättekul tycker vi!

ÄLDREFESTERNA
Äldrefesterna i pastoratet är uppskattade- och dem tänker vi fortsätta
med! Församlingarnas respektive
församlingsråd har dock beslutat att
göra en liten förändring
i åldergruppen – från och med nu
bjuds alla från 75 år och uppåt!
Först ut med äldrefest är Skatelöv
den 12 juni – inbjudan är utskickad
till berörda!

Gudstjänster på Asken och Torsgården
Asken
15/6
29/6
13/7
27/7
10/8
22/8
7/9
21/9
5/10
19/10

10.00 Andakt
10.00 Andakt
10.00 Nattvard
10.00 Andakt
10.00 Andakt
10.00 Nattvard
10.00 Andakt
10.00 Andakt
10.00 Nattvard
10.00 Andakt

Torsgården
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
19/10

Andakt
Andakt
Nattvard
Andakt
Andakt
Nattvard
Andakt
Andakt
Nattvard
10.00 Andakt

Till gudstjänsterna på våra äldreboenden är alla välkomna!
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Välkommen till sommarens gudstjänster
i Skatelöv. (Kyrkan om inget annat anges.)
12 juni
3 s e trefaldighet
kl. 10
19 juni
4 s e trefaldighet
kl. 14
			
24 juni
Midsommarafton
kl. 16
25 juni
Midsommardagen
kl. 10
26 juni
Johannes döp. dag
kl. 18
2 juli
lördag
kl. 19
3 juli
6 s e trefaldighet
kl. 10
3 juli
6 s e trefaldighet
kl. 18
9 juli
lördag
kl. 19
10 juli
Kristi förkl. dag
kl. 14
			
16 juli
lördag
kl. 19
17 juli
8 s e trefaldighet
kl. 10
23 juli
lördag
kl. 19
24 juli
9 s e trefaldighet
kl. 14
30 juli
lördag
kl. 19
31 juli
10 s e trefaldighet
kl. 10
7 augusti
11 s e trefaldighet
kl. 11
14 augusti
12 s e trefaldighet
kl. 18
21 augusti
13 s e trefaldighet
kl. 10
28 augusti
14 s e trefaldighet
kl. 14
			
3 september lördag
kl. 18
4 september 15 s e trefaldighet
kl. 18
11 september 16 s e trefaldighet
kl. 10
18 september 17 s e trefaldighet
kl. 18
25 september 18 s e trefaldighet
kl. 18

Högmässa, De äldres fest
Friluftsgudstjänst vid Kurran i Vrankunge
Rosell dragspel, medtag kaffekorg!
Andakt på Rosenlund
Friluftsmässa på g:a kyrkogården
Gudstjänst i Torsåsby kapell
Musik i sommarkväll i Torsåsby kapell
Högmässa, Julia Berggren - sång
Musikal
Musik i sommarkväll i Torsåsby kapell
Gudstjänst vid Ormastenen i Lövhult
medtag kaffekorg!
Musik i sommarkväll i Torsåsby kapell
Högmässa, Lena Carlsson - sång
Musik i sommarkväll i Torsåsby kapell
Gudstjänst i Vrankunge skola
Musik i sommarkväll i Torsåsby kapell
Högmässa
Spelmansgudstjänst
Gudstjänst
Högmässa
Kyrkans dag i Grimslöv med bl a
Amanda Rydén flöjt
Christina Nilsson konsert
Gudstjänst
Högmässa, Joakim von Rosen klarinett
Musikgudstjänst i Torsåsby kapell
Gudstjänst

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

Välkommen till sommarens gudstjänster
i Västra Torsås. (Kyrkan om inget annat anges.)
12 juni
3 s e trefaldighet
kl. 18 Gudstjänst
19 juni
4 s e trefaldighet
kl. 10 Högmässa, sång Astrid Laryd och
			
Marianne Krook
26 juni
Johannes döp. dag
kl. 18 Gudstjänst i Torsåsby kapell
2 juli
lördag
kl. 19 Musik i sommarkväll i Torsåsby kapell
9 juli
lördag
kl. 19 Musik i sommarkväll i Torsåsby kapell
10 juli
Kristi förkl. dag
kl. 10 Högmässa		
16 juli
lördag
kl. 19 Musik i sommarkväll i Torsåsby kapell
23 juli
lördag
kl. 19 Musik i sommarkväll i Torsåsby kapell
24 juli
9 s e trefaldighet
kl. 10 Högmässa
30 juli
lördag
kl. 19 Musik i sommarkväll i Torsåsby kapell
7 augusti
11 s e trefaldighet
kl. 14 Gudstjänst på Vinskalle, medtag
			kaffekorg!
14 augusti
12 s e trefaldighet
kl. 10 Högmässa
21 augusti
13 s e trefaldighet
kl. 18 Gudstjänst, Puben i Mörhult, medtag
			kaffekorg!
28 augusti
14 s e trefaldighet
kl. 18 Gudstjänst, konfirmandupptakt
4 september 15 s e trefaldighet
kl. 10 Högmässa
11 september 16 s e trefaldighet
kl. 18 Gudstjänst,
18 september 17 s e trefaldighet
kl. 18 Musikgudstjänst i Torsåsby kapell
25 september 18 s e trefaldighet
kl. 10 Högmässa, de äldres fest, Kyrkokören

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

Här når du alla medarbetare
Församlingsexpedition
Carin Aschan, onsdag-torsdag kl 10-12
e-post: skatelov.pastorat@svenskakyrkan.se

0470-75 09 50

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

0470-75 09 52
070-290 43 23

Prosten Jan Frithiof

0372-627 96
072-734 00 13

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

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 Sara Berggren
0470-72 45 91
e-post: sara.berggren@svenskakyrkan.se
072-553 19 52
Pernilla Wandestam		073-085 79 77
Västra Torsås kyrka, kyrkogård och sockenstuga
Torsåsby kapell och kyrkogård
Kyrkvaktmästare Henrik Aldrin
e-post: henrik.aldrin@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande Kurt Lennartsson

0470-75 09 58
072-523 63 20
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 16-0511

Ansvarig utgivare: Britt-Mari Andersson,Redaktionsgrupp: Britt-Mari Andersson,
Anne Gräns, Kurt Lennartsson, Ingela Carlsson-Hedstig

Kyrkoherde Tord Mårtensson
(föräldraledig t.o.m 31/8)

