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Några sista rader......
Jag upphör aldrig över att förundras
över livets alla vändningar. Man
vet verkligen aldrig vad som väntar
runt hörnet! Att jag tex skulle
bli präst fanns inte på min karta
för 20 år sedan. Men präst blev
jag… Till sommaren är det 14 år
sedan jag prästvigdes. Så otroligt
många fantastiska upplevelser och
erfarenheter dessa år har givit mig!
Gudstjänster , sång och musik, dop,
vigslar, begravningar, konfirmander,
barngrupper,
vuxenverksamheter,
själavård, samtalsgrupper, körer,
caféer, skolkyrka… ja; kyrkan är en
fantastisk mötesplats för alla åldrar i
livets alla skeenden i både glädje och
sorg!
Jag är så tacksam för att jag blivit
kallad att arbeta i en församlings alla
sammanhang. Det har givit mig så
oerhört mycket. Församlingarna jag

arbetat i har dock skiftat under åren.
Förr eller senare har det kommit till
en punkt där det varit dags att lämna
och gå vidare.
Och där står jag idag. I skrivandes
stund har jag precis lämnat min tjänst
i Skatelövs pastorat. Under drygt tre
år har jag fått lära känna Skatelövs
och Västra Torsås församlingar, och
det är med sorg jag lämnar tjänsten
här. Nu när man på allvar börjat lära
församlingarna och människorna…
Men allting har sin tid – och nu är
min tid i Skatelövs pastorat förbi.
Ni finner mig numera i VislandaBlädinge församlingar, så jag är ju
inte så långt borta…
Tack alla i Skatelövs pastorat för goda
möten och för allt gott arbete!
Anne Gräns, komminister

Må din väg gå dig till mötes, och må vinden vara din vän,
och må solen värma din kind, och må regnet vattna själens jord.
Och tills vi möts igen – må Gud hålla, hålla dig i sin hand.
(trad. irländsk bön, psalm 730)

VÄLKOMMEN ATT FIRA PÅSK I VÅRA KYRKOR
9 april Palmsöndagen
10.00

Gudstjänst för Små & Stora i Skatelövs kyrka, barnen medverkar,
brödförsäljning till förmån för fastekampanjen.

14.00

Gudstjänst i Västra Torsås kyrka, Kyrkokören medverkar, kyrkaffe
i sockenstugan, auktion till förmån för fastekampanjen.

13 april Skärtorsdagen
19.00

Mässa med altarets avklädande i Skatelövs kyrka, Louise Rosell
Nilsson-flöjt.

19.00

Mässa med altarets avklädande i Västra Torsås kyrka.

14 april Långfredagen
10.00

Gudstjänst i Västra Torsås kyrka, Kyrkokören.

18.00

Gudstjänst i Skatelövs kyrka, Skatelövs sångkör.

16 april Påskdagen
10.00

Jubelmässa i Västra Torsås kyrka, Kyrkokören, Gert Blom-trumpet,
påsklunch i sockenstugan.

14.00

Jubelmässa i Skatelövs kyrka, Allsångskören, Skatelövs sångkör,
instrumentalister, ”påskmingel”.

17 april Annandag påsk
18.00

Mässa i Torsåsby kapell.

Vaktmästarna har ordet
Vintern har snart passerat och
växtsäsongen ligger framför oss.
Penséplanteringen i skötselgravarna
inleds runt påsktid, allt beroende på
vädret.
Efter ett ofrivilligt uppehåll med
ljudet ner till Torsgården under våra
gudstjänster, fungerar det nu åter.
Och framledes hoppas vi kunna få
igång detta även på Asken, då vi vet
att detta uppskattas.
De frontande pelarna på sockenstugan
i Lönashult behöver bytas ut och
detta kommer ske med det snaraste.
Allteftersom fortlöper stensäkringsarbetet på våra kyrkogårdar. Detta är
ett omfattande arbete av högsta vikt.
Vi har också glädjen att få hälsa
Pernilla Wandestam, välkommen
tillbaka som vaktmästare i pastoratet,
Pernilla börjar den 1 april.
Till sist väl mött i våra kyrkor och på
kyrkogården.

Döpta
Skatelöv pastorat
4 december Elton Ingvar Bertil Svensson, Torsås-Ryd 1
8 januari
Jack Erik Rickard Anerland, Silkesnäs Nyabo 1
4 februari Charlie Johan Matheo Örnvinsson, Myntvägen 12
4 februari Frida Karin Ingrid Christensen, Odensjö Rönneholm 1
25 februari Iris Maria Gulla Sigfridsson Fröjd, Loftsboda 1
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Aktuellt från Kyrkorådet
Kyndelsmässodagen höll Anne Gräns
sin sista mässa som komminister i
Skatelövs och V.Torsås pastorat. Anne
kommer nämligen att bli komminister
i Vislanda pastorat. Anne kommer att
följa den konfirmandgrupp hon har här
i pastoratet, till deras konfirmation.
Söndagens mässa avslutades med ett
samkväm i sockenstugan i Lönashult.
Vi tackar Anne för hennes arbete här
i pastoratet och önskar lycka till i det
nya arbetslaget.
Kyrkorådet beslöt på sitt senaste
sammanträde
att
ledigförklara
tjänsten som komminister i pastoratet
och inleder rekryteringen med annons
i Kyrkans tidning.
Kyrkofullmäktige beslöt för några år
sedan att då det är någon tjänst ledig,
skall det diskuteras hur tjänsterna
skall besättas och det är det vi gör nu.
Kyrkorådet har diskuterat att tillsätta
en diakon för att stärka det diakonala
arbetet i pastoratet men efter en del
resonerande har vi kommit fram till
att det är en komminister vi behöver.
Vår församlingsassistent Anette
Berggren har fått en tjänst på Asken
och slutar som församlingsassistent.
Arbetet med barngrupperna har tills
vidare övertagits av Camilla Stark.
Hon har tidigare hjälpt Anette med

dessa, men Camilla kan inte ensam
klara detta arbete, så där kommer
att behövas förstärkning vilket Sara
Berggren hjälper till med denna
terminen. Det är på detta område
församlingarna har sin framtid, så
därför gäller det att tänka igenom hur
vi skall ta till vara på möjligheter och
kompetens men samtidigt hålla oss
inom de ekonomiska ramar vi har.
Detta är våra viktigaste uppgifter för
den närmaste tiden samt förberedelse
för årets ”Kyrkoval 2017” som hålls
söndagen den 17 sept.
Vi arbetar för en god uppslutning
inför detta val, som påverkar kyrkans
arbete de närmaste fyra åren.
Kyrkorådets ordförande		
Kurt Lennartsson
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SJUNG GOSPEL!

VARMT VÄLKOMMEN TILL
VÅRKONSERT
på Pingstdagen
Söndagen den 4 juni kl.18.00
Västra Torsås kyrka
VÄSTRA TORSÅS KYRKOKÖR
Solister och Instrumentalister

Söndagen den 7 maj kl 18.00 är det
GOSPELGUDSTJÄNST i Skatelövs
kyrka!
Alla som vill är hjärtligt välkomna
att vara med och sjunga gospel!
Vi övar vid följande tillfällen
tisd 18 april, tors 20 april, tors
27 april, tisd 2 maj, tors 4 maj.
Övningarna är kl 19.00 i Skatelövs
församlingshem. Inga förkunskaper
krävs!
Anmäl dig gärna till Ingela Carlsson
Hedstig, tel 0470-75 09 57 el 070385 21 71 eller bara kom!

HIMLABUS
Söndagen den 14 maj är det
gudstjänst för Stora och små kl
14.00 i V Torsås kyrka. Då framförs
musikalen Himlabus av alla barnen
i barngrupperna. Efter gudstjänsten
blir det ”gofika” och tävlingar för
alla som vill. Denna dag är det
också terminsavslutning för alla
barngrupper i församlingarna. Alla
är välkomna – stora som små.
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SOPPLUNCH
Välkommen till bords i sockenstugan
Lönashult torsdagen den
20 april kl. 13.00
Anmälan senast tisdagen den 18 april
till Dagmar Ulvselius 0470-74 14 73,
Britt-Mari Andersson 0470-75 42 62

VALBORGSFIRANDE
Valborgsfirandet den 30 april i Skatelöv
inleds med en musikgudstjänst i
Skatelövs kyrka kl 19.00 då Skatelövs
sångkör medverkar. Efteråt tar vi oss
ner till kyrkbryggan där bålet tänds kl
20.00.

LÖRDAGSFRUKOST

n
Vi startar upp frukostträffarna igen, nu för
alla, man, kvinna, gammal som ung.
Välkommen lördagen den 29 april, kl.
09.00 – 11.00 Skatelövs församlingshem
Dagens gäst är den kände polisen från
Växjö Scott Goodwin som föreläser om
”Från Australien till årets Kronobergare”
Vi börjar med att äta en god frukost.
Pris för allt 60 kr.
Välkommen med anmälan senast
onsdagen den 26 april till:
Aina von Bredow:
0470-75 03 93, 0705-73 03 93
aina.vonbredow@telia.com
Ann Lindh:
0470-75 10 39, 070-637 12 47
a.gsonlindh@gmail.com
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Bild 1

Bild 1: Dopfest i Västra Torsås
Bild 2: Erland Johansson medverkar
på Församlingskåren i Skatelöv
Bild 3: Senioras underhåller på sopplunchen i Lönashult
Bild 4: Medeltida musik av Mare Balticum i Skatelövs kyrka
Bild 3

Bild 2

Bild 4

Tack och välkommen
I Svenska kyrkan talas det idag mycket
om behovet av ideella krafter. Det
måste finnas människor som ”bär”
och tar ansvar för sin församling om
den skall finnas kvar i framtiden. Det
gäller också Skatelövs och Västra
Torsås församlingar.
Margit Severinsson är en person
som i många år tillhört detta
”bärarlag”. Hon har varit ledamot
av kyrkofullmäktige, kyrkorådet (där
hon även var ordförande), kyrkvärd,
ordnat kyrkkaffe och soppluncher.
Och så har hon varit kapellvärd i
Torsåsby kapell! Jag vågar påstå att
det är den uppgift som legat henne
allra varmast om hjärtat. Kapellet
betyder väldigt mycket för Margit och
hon har visat det stor omsorg genom
åren. En sak som jag kommer att
tänka på är att hon såg till att vi fick en
ljusbärare i kapellet, tillverkad av den
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nyligen bortgångne mästersmeden
Waite Gustafsson i Vislanda.
Vid årsskiftet lämnade Margit sin
tjänst som kapellvärd och vi fick i
samband med högmässan och det
efterföljande kaffet den 8 januari
tacka henne för hennes hängivna och
trogna arbete. Vi önskar Margit hälsa,
glädje och Guds rika välsignelse.
Som Margits efterträdare har
församlingsrådet i Västra Torsås utsett
Britt-Mari Andersson, Solbacken.
Hon är absolut ingen okänd person
i pastoratet. Liksom Margit så har
Britt-Mari länge varit engagerad i
församlingens liv och arbete. Vi är
glada över att Britt-Mari tackat ja till
den nya uppgiften och hälsar henne
varmt välkommen.
Tord Mårtensson
Kyrkoherde

Syföreningens sista stygn
Allt har sin tid, konstaterar Predikaren
i Gamla testamentet. Det gäller
också kyrkliga syföreningar. Vid sitt
årsmöte den 17 januari beslutade
syföreningen i Skatelövs församling
att lägga ned sin verksamhet. När
föreningen startades verkar det inte
vara någon som nu kommer ihåg.
Men det var när Waldemar Norlén
hade kommit som kyrkoherde till
Skatelöv, och han tillträdde sin tjänst
1926. Hans hustru Anna var i många
år föreningens ordförande.
Med stor tacksamhet kan vi tänka
på hur mycket syföreningen har
betytt för församlingen genom
åren. Stora belopp har genom dess

arbete samlats in och kunnat skickas
vidare till missionsverksamhet och
välgörande ändamål. Men nu tvingas
vi konstatera att medlemmarna blivit
få och det är svårt att hitta nya.
Dock upphör inte verksamheten helt
och hållet. Medlemmarna kommer
fortfarande att ordna brödförsäljning
i fastetid och auktion på hösten.
De medel som fanns i kassan vid
föreningens upphörande kommer
att på något sätt komma Skatelövs
församling till godo. Ett förslag
har uppkommit om att skänka ett
så kallat bårtäcke att använda vid
begravningar.

Gudstjänster på Asken och Torsgården
Asken
22/3
5/4
19/4
3/5
17/5
31/5
14/6
28/6

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

Torsgården
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

Andakt
Nattvard
Andakt
Andakt
Nattvard
Andakt
Andakt
Nattvard

Till gudstjänsterna på våra äldreboenden är alla välkomna!
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Pilgrimsvandring 2017

Kristi Himmelfärdsdag

Årets pilgrimsvandring blir söndagen
den 18 juni, plats för start är inte
klart än. Håll utkik i tidningen när det
börja närma sig. Vandringen börjar
som vanligt kl. 09.00 och kl. 11.00
firar vi pilgrimsmässa i Torsåsby
kapell. Tag med kaffekorg, under
vägen stannar vi och fika.

”Gångedagen” i Västra Torsås den
25 maj Kristi Himmelsfärdag, firar
vi som tidigare år, med folkfest! Dagen inleds med gudstjänst i kyrkan
kl. 11.00 där bl.a Kyrkokören medverkar. Efter gudstjänsten blir det
olika aktiviteter för barn och vuxna.
Ett mer detaljerat program kommer
senare. Håll utkik i tidningen och i
brevlådan!

Reformationen 500 år - visst vill du veta mer?
I år firar vi att det är 500 år
sedan Martin Luther inledde sin
reformation av den katolska kyrkan.
I våra församlingar planerar vi att
uppmärksamma reformationsjubiléet
under hösten. Vi kommer att inbjuda
till en kort studiecirkel om Luthers
liv och tänkande och reformationens
tidiga historia. Det blir ett
upptaktsmöte med mat och bier.
Därefter har vi några ”studieträffar”.
Avslutningen kommer att vara en
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musikgudstjänst med tidstypisk sång
och musik. Vi kommer att använda
en nyutkommen bok av Carl Magnus
Adrian: ”Luther - Om kamp och
frihet”. Alla cirkeldeltagare kommer
att få den boken.
Det kommer mer information
om ”Luthercirkeln”, men är du
intresserad av att vara med så anmäl
dig gärna redan nu till Tord eller
Ingela.

Fastekampanjen 2017
Den 26 februari börjar fastekampanjen 2017 och den avslutas den 9 april.
Årets kampanj har som tema ”En ko kan rädda liv”.
En ko ger mjölk, det leder till inkomster, bättre självkänsla och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten. Förändringen börjar med en mätt
mage.
I våra församlingar ordnar vi följande aktiviteter under fastekampanjen:
Tisdagen den 28 mars: Fastecafé i Skatelövs församlingshem kl. 16.00 -18.30
Onsdag 5 april: Fastecafé i sockenstugan i Lönashult kl. 17.00 – 19.00.
Palmsöndagen 9 april: Brödförsäljning efter familjegudstjänsten i Skatelövs
kyrka kl. 10.00. Auktion efter gudstjänsten i Västra Torsås kyrka kl. 14.00.
Vill du skänka saker till auktionen är du välkommen att kontakta Dagmar
Ulvselius tel 0470-74 14 73.
Välkommen! Var med och rädda liv du också!
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Välkommen till vårens gudstjänster
i Skatelöv. (Kyrkan om inget annat anges.)
19 mars 3 s i fastan
kl. 14
Psalmgudstjänst i förs.hemmet,
			Allsångskören
26 mars Jungfru Marie beb. kl. 10
Högmässa
2 april 5 s i fastan
kl. 14
Gudstjänst i Vrankunge skola, Lena
			
o David-sång o gitarr, kyrkkaffe
5 april onsdag
kl. 19
Veckomässa i Torsåsby kapell,
			
ta med fikakorg
9 april Palmsöndagen
kl. 10
Stora & Små, brödförsäljning
13 april Skärtorsdagen
kl. 19
Mässa med altarets avklädande,
			
Louise Rosell Nilsson-flöjt
14 april Långfredagen
kl. 18
Gudstjänst, Skatelövs sångkör
16 april Påskdagen
kl. 14
Jubelmässa, Allsångskören, Skatelövs
			
sångkör, instrumentalister, ”påskmingel”
17 april Annandag påsk
kl. 18
Mässa i Torsåsby kapell
23 april 2 s i påsktiden
kl. 10
Gudstjänst, Eva Carlsson, Öja, sång
30 april 3 s i påsktiden
kl. 19
Musikgudstjänst, Skatelövs sångkör
3 maj
onsdag
kl. 19
Veckomässa i Torsåsby kapell,
			
ta med fikakorg
7 maj
4 s i påsktiden
kl. 18
Gospelgudstjänst
13 maj lördag
kl. 11
Konfirmationsmässa
14 maj 5 s i påsktiden
kl. 10
Högmässa, Frida Åhsberg-sång
21 maj Bönsöndagen
kl. 18
Psalmgudstjänst, Gustav Magnusson			
bas o David Szemenkar-gitarr
28 maj S före pingst
kl. 18
Gudstjänst, Elisabeth Önnerby
			Petersson-flöjt
4 juni
Pingstdagen
kl. 10
Högmässa, Lena Carlsson-sång
5 juni
Annandag pingst
kl. 18
Gudstjänst, Allsångskören,
			Korvgrillning
11 juni Heliga trefaldighets d kl. 10
Högmässa, ”De äldres fest”, Allsångskören
18 juni 1 s e trefaldighet
kl. 11
Pilgrimsmässa i Torsåsby kapell
24 juni Midsommardagen
kl. 10
Friluftsmässa på Gamla kyrkogården,
			Allsångskören

Varmt välkomna!
Med reservation för ändringar. Kolla alltid helgens predikoturer i Smålandsposten
eller vår hemsida www.svenskakyrkan.se/skatelov-vastratorsas
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Välkommen till vårens gudstjänster
i Västra Torsås. (Kyrkan om inget annat anges.)
19 mars 3 s i fastan
kl. 10 Högmässa, Ingela Carlsson Hedstig-sång
26 mars Jungfru Marie beb. kl. 14 Stora & Små
2 april 5 s i fastan
kl. 10 Högmässa, Ann-Sofie Heestand o Lena
			Carlsson-sång
5 april onsdag
kl. 19 Veckomässa i Torsåsby kapell,
			
ta med fikakorg
9 april Palmsöndagen
kl. 14 Gudstjänst, Kyrkokören, kyrkkaffe,
			auktion
13 april Skärtorsdagen
kl. 19 Mässa med altarets avklädande
14 april Långfredagen
kl. 10 Gudstjänst, Kyrkokören
16 april Påskdagen
kl. 10 Jubelmässa, Kyrkokören o Gert Blom			
trumpet, kyrklunch
17 april Annandag påsk
kl. 18 Mässa i Torsåsby kapell
23 april 2 s i påsktiden
kl. 14 Psalmsångsgudstjänst på Torsgården
30 april 3 s i påsktiden
kl. 10 Högmässa, Ida o Tuva Spjutare-flöjt
3 maj
onsdag
kl. 19 Veckomässa i Torsåsby kapell,
			
ta med fikakorg
7 maj
4 s i påsktiden
kl. 10 Gudstjänst, Michelle Pettersson-sång
13 maj lördag
kl. 11 Konfirmationsmässa i Skatelövs kyrka
14 maj 5 s i påsktiden
kl. 14 Stora & Små, Musikal o termins			avslutning
21 maj Bönsöndagen
kl. 10 Högmässa, Louise Rosell Nilsson			
sång o flöjt
25 maj Kr himmelsfärds dag kl. 11 Gudstjänst, Kyrkokören, ”Gångedag”
28 maj S före pingst
kl. 10 Högmässa, Maria Nordén Karlsson o
			
Thomas Karlsson-sång
4 juni
Pingstdagen
kl. 18 Vårkonsert, Kyrkokören, solister o
			instrumentalister
11 juni Heliga trefaldighets d kl. 18 Gudstjänst, Körgrupp
18 juni 1 s e trefaldighet
kl. 11 Pilgrimsmässa i Torsåsby kapell
25 juni Johannes döpares d kl. 18 Gudstjänst

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

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

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

Vikarierande församlingsassistent Camilla Stark
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
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
e-post: sara.berggren@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Pernilla Wandestam

0470-72 45 91
072-553 19 52
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

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 17-0225

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

Här når du alla medarbetare

